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                   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Α1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 2:ΟΡΙΣΜΟΙ 
ΑΡΘΡΟ 3:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4:ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 5:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Α2.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 8: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ –ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 10: ΧΡΟΝΟΣ- ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 11:ΧΡΟΝΟΣ- ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Α3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 13:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ  
ΤΗΣ             ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Α4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 16: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 17: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 18: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 19: ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

     ΑΡΘΡΟ 21:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 22:ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΑΡΘΡΟ 23: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 24: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 25:ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 26: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 27: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 28: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
 
Α5.ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 29: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 30: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΑΡΘΡΟ 31: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 32: ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ-ΦΟΡΟΙ –ΔΑΣΜΟΙ 
ΑΡΘΡΟ 33: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 34: ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΑΡΘΡΟ 35: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 36: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 37: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 38: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
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ΑΡΘΡΟ 39: ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΑΡΘΡΟ 40: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 41: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 42: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 43:ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΘΡΟ 44: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 45: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
ΑΡΘΡΟ 46: ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΑΡΘΡΟ 47:ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Β1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Β2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 –ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2- ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή  
Ημερομηνία: 17-09-2013 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημέρα: Τρίτη  
 Ώρα: 10.00π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

 «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»(ΣΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ-ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Μ.Χ.) 
  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
 33192000-2 
«ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» 

ΚΑΕ 
 
 1311 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 97.022,67€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ …Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου 
  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου 
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
 Ο  προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσ
και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενδεικτικά: 

Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 
Π.Δ. 422/1981): 1,50% 

   Επί του  πιο πάνω ποσού επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, 
πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του 
τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

Ποσοστού 2% άρθρο 3 Ν.3580/07 

Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,10% 
Επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
 Δημοσίων Συμβάσεων     επιβάλλεται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% 
     (πλέον 20% εισφοράς  υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού)  
Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή επιβάρυνση ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ  
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

 28-06-2013 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ    
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  

 ΜΕΧΡΙ 28-06-2013 
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Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.Δ . 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».   
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 
81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.   
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.   
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.   
1.5. Του Ν. . 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-

1974)  
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες 
διατάξεις».   
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».   
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .   
1.9. Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 /Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) άρθρο 11 
και το Ν.2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π. . 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) και του άρθρου 8 του Ν. 
3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005). [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του1.000.000 ευρώ]  
1.10. Το Π. Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του 
με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.  
1.11. Του Ν. 3021 / 2002 ( Φ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002 ) « Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί  
στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων , που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». [αφορά  
διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ] 
1.12. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ….». [αφορά  
διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ] 
1.13. Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων». [αφορά συγχρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς με  
προϋπολογισμό άνω των 5.000.000 ευρώ] 
1.14. Του Π.Δ . 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 
[αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων] 
1.15. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 
1.16. Του Ν. 2741/99 ( Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ». όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 
30/Α/2005). [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ ή  
των 5.000.000 ευρώ εφόσον συγχρηματοδοτούνται από το Γ’ ή Δ’ ΚΠΣ] 
1.17. Του Ν.3772/2009 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/10 Ιουλίου 2009) άρθρο 36 Μεταρρυθμίσεις στην 
οργάνωση της Ιατροδικαστικής υπηρεσίας , στη θεραπευτική μεταχείριση  χρηστών ναρκωτικών 
ουσιών και άλλες διατάξεις. 
1.18.Του Π. Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).   [αφορά   
διαγωνισμούς προμηθειών με προϋπολογισμό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων]   
1.19.Συμπληρωματικά του Π. . 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).   
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[αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]   
1.20.Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».  
1.21.Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)  
1.22.Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και 
την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.  
1.23.Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’   
139/27.6.97)  
1.24. Του Ν.3846/2010(ΦΕΚ Α’ 66/11-05-2010)  «Εγγυήσεις  για την εργασιακή ασφάλεια  και άλλες 
διατάξεις»  Άρθρο 24. 
1.25. Του Ν. 3867/2010(ΦΕΚ Α’ 128/03-08-2010)  Άρθρο 27 παρ.12 « Εξόφληση  προμηθειών Νοσοκομείων  
και ρυθμίσεων  θεμάτων  σχετικών διαγωνισμών» . 
1.26. Τις διατάξεις του Ν.3886/30-9-2010 (ΦΕΚ 173/τ.Α/30-09-2010) περί δικαστικής 
προστασίας κατά το στάδιο  που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων , 
κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 
1.27. Του Ν.3918(ΦΕΚ Α΄ 131/02-03-2011) Διαρθρωτικές Αλλαγές  στο σύστημα Υγείας και 
άλλες διατάξεις 
2. Τις αποφάσεις: 
2.1.  Την με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και  
Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». [αφορά  
διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ] 
2.2. Tην με αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3414/2005». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  
2.3. Την με αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών 
εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).  
2.4. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/30.8.2009 (ΦΕΚ    

2197/Β/2.10.2009 «Περί Ενεργών Εμφυτεύσιμων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων»Τις διατάξεις της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.8.2009 (ΦΕΚ 2198/Β/2.10.2009) Εναρμόνιση της Εθνικής 

Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».Τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2207/47/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 με την 

οποία τροποποιούνται η οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 

μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και η οδηγία 98/8/ΕΚ για την διάθεση βιοκτόνων στην αγορά.Η οδηγία 

2007/47/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται 

στα σχετικά (5 και 6) ενώ καταργούνται οι αντίστοιχες παλαιότερες ΚΥΑ ΔΥ7/οικ.2480/94 (ΦΕΚ  

679/B/13.9.94) και ΔΥ7/2351/94 (ΦΕΚ Β/639/26.8.94)   

2.5.. Την με αρ. 3567/9-5-2012 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1585/ΤΒ/10-5-2012 ) των Υπουργείων Υ.Υ. & Κ.Α. και 
Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΥ 2012   
2.6. Την υπ.αρ.   505/02-05-2013 απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ,   
2.7.Tις  υπ.αρ.24/9-11-2012 , 25/16-11-2012 αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου 

     2.8. Την αρ.25/15-01-2013 (θ:7) απόφαση της Ε.Π.Υ.-«έγκριση τροποποίησης του Π.Π.Υ.Υ.2012       

για τα νοσοκομεία της 6ης Υ.Π.Ε.»           

 2.9.Το αρ.πρ. 1355/24-01-2013 έγγραφο της 6ης Υ.Π.Ε με θέμα: « ορισμός φορέων για τη       

διενέργεια διαγωνισμών του του Π.Π.Υ.Υ. 2012 , πιστώσεις 2012& 2013» 
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        ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
1.  Ανοικτό  Δημόσιο Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Ιατρικών 
προμηθειών» -CPV 33192000-2 (Σάκων πλαστικών ειδικής χρήσεως,Σωλήνων νοσοκομειακής 
χρήσεως,Υγειονομικού υλικού διάφορου,Χειρουργικών ειδών και εργαλείων Μ.Χ.)   με κριτήριο 
κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 
2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία ογδόντα μία    (81) ημερών από την ημερομηνία 

δημοσίευσης  της προκήρυξης της  στην Ελληνική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος  Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων.  
 
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
    
 16-09-2013  17-09-2013 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘ0Υ  ΩΡΑ: 14:30 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘ0Υ  ΩΡΑ: 10:00 

    
 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
 
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.  
 
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ΜΕΡΟΣ Α’ : «ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»   
ΜΕΡΟΣ Β’ : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»  
 

6. Η δαπάνη της δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβληθεί από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί 
ανάδοχος με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών σύμφωνα με το αρθρ.4  
του Ν.3548/2007(ΦΕΚ –ΤΕΥΧΟΣ Α –ΑΡ.68/20-03-2007) & το αρθρ.46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ- 
ΤΕΥΧΟΣ Α’- ΑΡ.163/04-09-2009) 

 
 
 
 
 

      Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
                                                                                                     ΛΑΟΥΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
Για την ακρίβεια  
Η Πρ.νη Τμ.Γραμματείας 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια   «Ιατρικών προμηθειών» (Σάκων πλαστικών ειδικής 
χρήσεως,Σωλήνων νοσοκομειακής χρήσεως,Υγειονομικού υλικού διάφορου,Χειρουργικών ειδών 
και εργαλείων Μ.Χ.)    για την κάλυψη των αναγκών του  Γενικού Νοσοκομείου   Κορίνθου     σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.  
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης.  
Οι   προσφορές υποβάλλονται   για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας  ή  για μέρος των 
προκηρυχθέντων ειδών.  
Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Αναθέτουσα Αρχή  
Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου που εδρεύει στην οδό Λ.Αθηνών 53  Κόρινθος  το οποίο προκηρύσσει τον 
διαγωνισμό αυτό. 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Αρμόδιες Υπηρεσίας Διενέργειας  
κ.Ειρήνη Καρύωτη – κ.Στέλλα Κουτσουδάκη  που παρέχουν  σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες 
(τηλέφωνο επικοινωνίας 27413/61835-818  Fax: 27410/20529 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). 
 
Διακήρυξη   
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Αντικείμενο - 

Περιγραφή της Προμήθειας και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, (Εγγυητική 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης), ΙΙ: Υπόδειγμα πινάκων οικονομικής προσφοράς και IΙΙ : Σχέδιο σύμβασης. 

Αντικείμενο Προμήθειας 
Η προμήθεια  «Ιατρικών προμηθειών» CPV 33192000-2  (Σάκων πλαστικών ειδικής 
χρήσεως,Σωλήνων νοσοκομειακής χρήσεως,Υγειονομικού υλικού διάφορου,Χειρουργικών ειδών 
και εργαλείων Μ.Χ.), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης. 
 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού  
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, το οποίο  έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 
 
Προσφέρων  
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 

προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Εκπρόσωπος  
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- 

που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον 

προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 

από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος  
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για 

τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 
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Προμηθευτής  
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και 
τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 
Κατακύρωση  
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η  προμήθεια  στον Προμηθευτή. 
 
Σύμβαση  
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή, η οποία καταρτίζεται μετά την 
ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η 
ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / 
υποψηφίων Προμηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
 
Συμβατικά τεύχη  
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προμηθευτή της προμήθειας και όλα τα τεύχη 
που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την 
διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή και δ. 
την Τεχνική Προσφορά του Προμηθευτή. 
 
Προϋπολογισμός  
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσόμενης 
προμήθειας. 
 
Συμβατικό Τίμημα  
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Το αρμόδιο συλλογικό  όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα έχει την επίβλεψη 
της εκτέλεσης της σύμβασης από τον Προμηθευτή και την παραλαβή των παραδοτέων υλικών.  
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου  (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Α’ Επαναληπτικό ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια «Ιατρικών προμηθειών» CPV 33192000-2 (Σάκων πλαστικών 
ειδικής χρήσεως,Σωλήνων νοσοκομειακής χρήσεως,Υγειονομικού υλικού διάφορου,Χειρουργικών 
ειδών και εργαλείων Μ.Χ.)   προϋπολογισμού δαπάνης:  ενενήντα επτά χιλιάδων είκοσι δύο  ευρώ  
και εξήντα επτά λεπτών (97.022,67 €),   συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α,   με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος . 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος των προκηρυχθέντων 
ειδών.  
Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας και συνολικά οι υποχρεώσεις του προμηθευτή περιγράφονται στο 
Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ » της παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 Η  δαπάνη της προμήθειας  θα βαρύνει  το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου από ίδια έσοδα   
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό 97.022,67Ευρώ συμπ.ΦΠΑ,   
ΑΡΘΡΟ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 
Διεύθυνση Αναθέτουσας Λ.Αθηνών 53 Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ  
Τηλέφωνο : 2741361835  Φαξ :27410 20529 E-mail  prom@hospkorinthos.gr  
Πληροφορίες : Ειρήνη Καρυώτη -E-mail : ekarioti@hospkorinthos.gr. 
 Στέλλα Κουτσουδάκη- E-mail  prom@hospkorinthos.gr 
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας 
Αρχής για την προκήρυξή του. 
 

mailto:ekarioti@hospkorinthos.gr
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ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 
του Π.Δ . 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07), και τον Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/30-09-2010) 
 
ΑΡΘΡΟ 8.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού δημοσιεύθηκε:   
1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 28-06-2013   
2. Στον ελληνικό τύπο δημοσιεύθηκε στις  εφημερίδες: 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
έως τις 28-06-2013 
Καταχωρήθηκε  επίσης  στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.hospkorinthos.gr. και στην «Διαύγεια»  
3. Ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων (Επιμελητήρια και λοιποί φορείς)  

 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
 
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  τα  τεύχη  της  Διακήρυξης  από  τα  γραφεία του 
Γραφείου Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου  Κορίνθου οδός Λ.Αθηνών 53 ,  εργάσιμες ημέρες και ώρες 
αντί του ποσού των 10.00 ευρώ. 
 
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι 
πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την 
Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Για ελεύθερη (δωρεάν πρόσβαση) και διάθεση και προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο 
της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας  Aρχής 
www.hospkorinthos.gr 
  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ’ 
επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του 
(π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-mail account.κ.τ.λ.) την 
αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών 
ερωτημάτων. 
 
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές 
με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης 
του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής 
της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω 
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 
περ. α του ΠΔ 118/2007. 
 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
του Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα Διακήρυξη  το αργότερο μέχρι τις 16-09-2013 και ώρα 14:30 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, 
οδός Λ.Αθηνών 53 Κόρινθος.  
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
 
 

http://www.hospkorinthos.gr/
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ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Αίθουσα Διαλέξεων  της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ.Αθηνών 53, ΤΚ 
20100-ΚΟΡΙΝΘΟΣ  στις 17 Σεπτεμβρίου  2013  και ώρα 10:00 
 
A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας, που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του 
Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το 9 άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π. . 60/2007) ή 
προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν 
τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας, αρκεί να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και 
εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και την απαραίτητη χρηματοοικονομική και 
τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της προμήθειας.   
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 
προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε 
ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην 
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει, επί ποινή 
απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα 
αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/2005. 
 
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν 
εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 44 του ΠΔ 60/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΔ 118/2007 και στο ΠΔ 60/2007 και ειδικότερα: 
Α.ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ή ανά κατηγορία, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται το ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
 

2.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

3.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: (Σημείωση: η 
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ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την 

ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Τα προηγούμενα ισχύουν και στη περίπτωση όπου η προσφορά  αποστέλλεται με 

ταχυδρομική υπηρεσία  και ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η 

ημερομηνία καταθέσεως της συστημένης επιστολής-προσφοράς στην ταχυδρομική 

υπηρεσία με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα 

αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 

118/2007). 

Πρέπει: 

3.1 • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες.  

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 
κάποιο από τα ακόλουθα: 
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 
358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48). 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με 
το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 

6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 

καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού  ή σε 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού,  

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 
 

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  
1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
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• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας  του  διαγωνισμού. 
 

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή 
τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική 
εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση 
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν 
τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης. 

• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 
14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 

3.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α 
του ΠΔ 118/2007 κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την 
επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τις 
τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή, ήτοι: 
1.Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, (Σημείωση: η ημερομηνία θεώρησης του 

γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής της 

δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Τα προηγούμενα ισχύουν και 

στη περίπτωση όπου η προσφορά  αποστέλλεται με ταχυδρομική υπηρεσία  και ως 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως της 

συστημένης επιστολής-προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία με την απαραίτητη όμως 

προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007), στην οποία θα 

δηλώνεται: 

• Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα 
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
2.  Κατάθεση  Αντιγράφων ή αποσπασμάτων ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή 
κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών,  
3.   Κατάθεση   Βεβαιώσεων τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, 
4.  Κατάθεση Καταλόγου, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των 
τριών τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση: 

• του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα 
• της ημερομηνίας παράδοσης 
• του ποσού παράδοσης 
 

3.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής,  (Σημείωση: η ημερομηνία θεώρησης του 

γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής της 

δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Τα προηγούμενα ισχύουν και 
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στη περίπτωση όπου η προσφορά  αποστέλλεται με ταχυδρομική υπηρεσία  και ως 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως της 

συστημένης επιστολής-προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία με την απαραίτητη όμως 

προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007), 

  στην οποία:  να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου 
είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 

3.4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής,  (Σημείωση: η ημερομηνία θεώρησης του 

γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής της 

δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Τα προηγούμενα ισχύουν και 

στη περίπτωση όπου η προσφορά  αποστέλλεται με ταχυδρομική υπηρεσία  και ως 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως της 

συστημένης επιστολής-προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία με την απαραίτητη όμως 

προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007), 

 στην οποία να δηλώνεται ότι: 
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της  προμήθειας ή μέρος των 

προκηρυχθέντων ειδών. 
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

Β. Αλλοδαποί 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ή ανά κατηγορία, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται το ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην 

οποία: (Σημείωση: η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής 

υποχρεωτικά να συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης και με την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Τα προηγούμενα ισχύουν και στη περίπτωση 

όπου η προσφορά  αποστέλλεται με ταχυδρομική υπηρεσία  και ως ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως της συστημένης 

επιστολής-προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία με την απαραίτητη όμως 

προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). 

  Πρέπει: 
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3.1 • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες.  

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 

κάποιο από τα ακόλουθα: 
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 
351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE 
C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, 

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 
• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 
60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 
συμβιβασμού  ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 

2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  
1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 
• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την 
ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού. 
 

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή 
τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική 
εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς 
με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
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• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο 
Άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 

3.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α 
του ΠΔ 118/2007 κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την 
επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τις 
τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή, ήτοι: 
Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, (Σημείωση: η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της 

υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης 

και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Τα προηγούμενα ισχύουν και στη 

περίπτωση όπου η προσφορά  αποστέλλεται με ταχυδρομική υπηρεσία  και ως 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως της 

συστημένης επιστολής-προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία με την απαραίτητη 

όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την 

προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). 

στην οποία να δηλωνεται: 
• Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα 
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
1. Κατάθεση Αντιγράφων ή αποσπασμάτων ισολογισμών των τριών τελευταίων 

ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών,  
2. Κατάθεση Βεβαιώσεων τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης,  
3. Κατάθεση Καταλόγου, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των 

τριών τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση: 
• του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα 
• της ημερομηνίας παράδοσης 
• του ποσού παράδοσης 

  

3.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής,  στην οποία: (Σημείωση: η 

ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την 

ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς. Τα προηγούμενα ισχύουν και στη περίπτωση όπου η προσφορά  

αποστέλλεται με ταχυδρομική υπηρεσία  και ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως της συστημένης επιστολής-προσφοράς στην 

ταχυδρομική υπηρεσία με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από 

την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007), 

 όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, 
κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 
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3.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής,  στην οποία: (Σημείωση: η 

ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την 

ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς. Τα προηγούμενα ισχύουν και στη περίπτωση όπου η προσφορά  

αποστέλλεται με ταχυδρομική υπηρεσία  και ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως της συστημένης επιστολής-προσφοράς στην 

ταχυδρομική υπηρεσία με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από 

την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007), 

όπου να δηλώνεται ότι: 
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 

των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή μέρος των 

προκηρυχθέντων ειδών.  
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 
διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 
Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 
δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 
από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα: 
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 
• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 
• Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 

οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό 
πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

• Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και 
εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.  

 
2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης 
της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε 
ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 

• Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 
 

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 
αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από 
το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η 
νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και 
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το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 
ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο 
αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο 
πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

Δ. Συνεταιρισμοί  

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 
στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα.  
Διευκρινίζεται ότι: 

• το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  

• οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 
Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που 
συμμετέχει στην ένωση. 
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

2.  Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 
καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που 
αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της 
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον 
αναπληρώνει. 

 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 
κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
 
Σε περίπτωση που πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων 
κοινοτικών ορίων  υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον συμμετέχοντα προμηθευτή η οποία γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.  
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση  θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. 
 
ΣΤ. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών][για διαγωνισμούς πάνω από 1.000.000,00€ 

α. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), όπως τροποποιημένος ισχύει, οι 
μετοχές των ανωνύμων εταιριών που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή 
ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. 
Εφόσον μέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό 
κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο 
σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιριών άλλης νομικής 
μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρίες, με 
ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι 
υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.  



 

 

19

19

β. Ως προς ότι αφορά τις ημεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω 
ονομαστικοποίηση των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυμη εταιρία (ή η τυχόν 
άλλης νομικής μορφής οντότητα, στην οποία συμμετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή (Ε.Π.Υ.) με την 
προσφορά της:  

i) Πιστοποιητικό τα αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την 
εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 
ονομαστικές.  
ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  
γ. Οι ανωτέρω, υπό στοιχείο ΣΤ.α΄ υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, 

ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο 
της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού 
προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής:  

i) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των αλλοδαπών ανωνύμων 
εταιριών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από 
αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.   

ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία 

υποχρεούται να προσκομίσει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας. 
 

iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να 
προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι 
γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 
αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει 
την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν 
επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.  

δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της 
χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 
προσώπου, πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:  

i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρίας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.  

ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του 
κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της 
προσφοράς.   

iii) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών της εταιρίας, που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες  
πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας.  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενημερωμένα, από την ανακηρυχθείσα 
προμηθεύτρια εταιρία, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών της προμηθεύτριας εταιρίας, η οποία να έχει συντελεστεί το αργότερο 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή.  

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του 
κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  

ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην 
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οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη 
δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να 
προσκομίσουν με την προσφορά τους:  

i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της ανωτέρω περ. γ΄.  
ii) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό 

(1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας, κατά τα προβλεπόμενα στο  
εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ. γ΄.  

ιιι) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να 
προσκομίσει, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (iii) της ανωτέρω περ. γ΄, σχετική κατάσταση μετόχων που 
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία 
οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα 
Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα 
Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων 
της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της 
εταιρίας.  

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του 

κράτους της έδρας της εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

στ. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π. . 
82/1996, όπως τροποποιημένο ισχύει. 

ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις 
εταιρίες που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).  

η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρίες, κοινοπραξίες, 
ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητες, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν 
εμπρόθεσμα και κάθε άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του 
Π. . 82/1996, όπως τροποποιημένες ισχύουν.  

θ. Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για 
την παραδεκτή συμμετοχή της ανώνυμης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης 
νομικής μορφής οντότητας στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισμό.  

ι. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη 
διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του 
Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω 
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (άρθρο 6, παρ. 2, ΠΔ 118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να 

υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στις 

παραγράφους Α και Β του παρόντος άρθρου. 
 
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή η οποία 
προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι 
δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν 
γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
 
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:  
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α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία της 
προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών,   

β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, με 
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών.  
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 

ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
� «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.   
• Το αντικείμενο του διαγωνισμού  
• Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου  
• Τα στοιχεία του αποστολέα  

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από 
οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την 
καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον 
Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί. 
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής   
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),  

ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

  
Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών 
εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού.   

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  



 

 

22

22

 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και 
(4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος προμηθευτής  υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 

υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το 

απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.   

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα 
προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 
του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως 
εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό 
της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον 
διαγωνισμό επιχείρησης.   

7. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε περίπτωση 
που στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν 
με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Προμηθευτή ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Προμηθευτή στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 
στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται 
στην αντίστοιχη κατάσταση.   

8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής,  

 στην οποία θα δηλώνουν ότι:   
α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, β) Δεν 
έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,  
γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας,  
δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,  
ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 

την Υπηρεσία. 
 
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων 
προμηθευτών που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
Επισημαίνεται ότι : 
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- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προσφέροντα από τον διαγωνισμό. 
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη 
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχή, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
Σε περίπτωση που πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων 
κοινοτικών ορίων  υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον συμμετέχοντα προμηθευτή η οποία γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.  
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση  θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις.  
 
Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. 
 
A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α. να υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής του  Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου μέχρι 
και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού  16-09-2013 και ώρα 14:30  

β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π. Δ. 118/2007) .  

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να 
φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από 
οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την 
καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους 
Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα μέρες (240) 
ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, 
ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής 
προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το 
διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
 
Οι Υποψήφιοι Προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, 
μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  
• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.  
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ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής 
κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 19. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για μέρος των 

προκηρυχθέντων ειδών. 
 
ΑΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ΠΔ . 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα 
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο 
του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.  
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.   
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.   
2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα του έργου για 

το οποίο υποβάλλεται προσφορά.   
2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.   
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα   

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 
τα εξής:   

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και η εγγύηση συμμετοχής 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».   

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το 
περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς  θα υποβληθεί  και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή δισκέττα ) προς 
διευκόλυνση της υπηρεσίας, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών 
χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως.   

3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται 
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή 
δισκέτα ) προς διευκόλυνση της υπηρεσίας, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς.   

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   

3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου 

προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 

αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που 

μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, 

σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
 
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 
οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον 
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.  
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6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων 
ειδών  σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.  
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 
όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 
Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον 
προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η 
οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη 
συνέχεια της αξιολόγησης.   
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί 
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του 
είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   
10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, 
ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 
ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.  
ΑΡΘΡΟ 21. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, την   
εγγυητική επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 13 της 
παρούσης. 

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων   
περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, 
επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια 
σειρά και αρίθμηση: 
Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Β) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης  
Γ) Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) 
Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Η ενότητα Προσφερόμενα είδη ` πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων ειδών καθώς και τις 
τεχνικές προδιαγραφές του.  
Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως 
εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. Στην 
ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 
του ΠΔ 118/07:  
        (α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 
του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της.  

(β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η 

κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 

ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
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κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

       Επίσης η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει : 
 Πιστοποιητικό διασφάλισης  της ποιότητας  CE   που εκδίδεται για το  συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά 
προιόντων, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε και Πιστοποιητικά 
ISO του κατασκευαστή εφόσον απαιτείται. 

 
Τα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (εμφυτεύσιμοι βηματοδότες, εμφυτεύσιμοι διεγέρτες 
νεύρων, εμφυτεύσιμοι απινιδωτές, εμφυτεύσιμες αντλίες έγχυσης κλπ), τα οποία υπάγονται στη ΔΥ7/2351/94 
(ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» , οφείλουν να φέρουν 
οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από την εν λόγω ΚΥΑ σήμανση CE . 
 
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ 8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση 
σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται 
με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο  
παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών , είτε για εκπρόθεσμη , 
ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ( β ) ΚΥΑ σήμανση CΕ 
Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα 
εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία 
κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή 
τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων 
υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με 
κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω 
πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η 
διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να 
συνιστά ενδεδειγμένο μέσο (άρθρο 53 παρ. 5 ΠΔ 60/2007). 
 
 
Β) Πίνακες συμμόρφωσης  
Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, 
συμπληρωμένοι σύμφωνα με τους συνημμένους  πίνακες  Β2 μέρος Β.  
 
Γ) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι 
πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. 
 
3.   ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο φάκελος  «Οικονομική  Προσφορά»  πρέπει  να  περιλαμβάνει  επί  ποινή  απόρριψης,   
 συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
της παρούσας. 
Υπενθυμίζεται ότι οι αναλυτικοί πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές, θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν, με ποινή απόρριψης του συνόλου της προσφοράς  και στην Τεχνική Προσφορά. 
 
Για συντόμευση των διαδικασιών και προς αποφυγή λαθών θα πρέπει να αναφέρεται στην 
οικονομική προσφορά ανά είδος και η αντίστοιχη τιμή του παρατηρητηρίου τιμών  
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 ΑΡΘΡΟ 22. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ  
1. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμό θα 
εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε 
περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.   
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), 
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά 
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
μικρότερο του πέντε.   
4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος.  `Προϊόν το 
οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή 
αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.   
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος  Προμηθευτής  κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται 
στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος 
της Προσφοράς.   
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για 
ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   
8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, 
κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.   
9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 
προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές 
κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.    
10. Η τιμή ανά είδος  για την υλοποίηση  της προμήθειας  χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για την  
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να 
ξεπερνούν τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών .Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η 
αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. 

11. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως καθορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας 
διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι 
με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίζονται.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά 
από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών. Ως 
απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων, οργάνου. 
 

1.ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
(α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών μετά το πέρας αξιολόγησης   
 των τεχνικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό εις τριπλούν  (3) το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα 
Αρχή.  
(β) Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν 
συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.  
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(γ) Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής 
αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών 
από την αρμόδια Αναθέτουσα αρχή, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.  
(δ) Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών 
συντάσσει πρακτικό εις  τριπλούν   (3) το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο αξιολογεί τις 
οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και υπολογίζει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος . 
 
 

   2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το   
άρθρο 19 του ΠΔ118/2007 διαδικασία. 
 
Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από τη διακήρυξη. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
 
Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 
 
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, 
(εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).   

• Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού 
σφραγισθούν, τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την 
Επιτροπή και φυλάσσεται.  

• Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό, το οποίο 
υπογράφει. 
Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των 

συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Προμηθευτές επιθυμούν, μπορούν να 

πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την 

αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της  

Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 24. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή  ανά είδος 
χωρίς ΦΠΑ, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Μέρος Β. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του ΠΔ 60/2007, σε συνδυασμό  με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του ΠΔ 
118/2007, και της βάσεως δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών δυνάμει του Ν.3846/2010  
 

1.      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και 
την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 
  

2.      ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση  των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 
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Για την επιλογή των οικονομικών προσφορών, αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά 

αποδεκτές και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 
 
Μετά την ολοκλήρωση  του ελέγχου –πληρότητας των δικαιολογητικών και της αξιολόγησης των  τεχνικών  
προσφορών, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται 
σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Προμηθευτές  η απόφασή της. 
 

3.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας 
τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με 
απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που θα σταλεί με φαξ ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία 
στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές  τεχνικά. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο 
στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 
 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ενώπιον των τυχόν 
παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων προμηθευτών των οποίων οι οικονομικές προσφορές θα 
αποσφραγισθούν. 
 
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 
θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
 
Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή της προϋπολογισθείσας  αξίας του είδους 
, θα ζητείται από τον υποψήφιο προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του 
προσφοράς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007.  
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 
Διαγωνισμού θα συντάξει πρακτικό το οποίο θα διαβιβάσει  στην Υπηρεσία Διενέργειας η οποία αποφαίνεται 
σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφαση της για την κατάταξη 
των προσφορών. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, και του Ν. 3846/2010 
(άρθρο 24) 
 

4.      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Μετά την αξιολόγηση  των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών 
[είκοσι (20) κατά μέγιστο σύμφωνα με τον άρθρο 6 παρ. 2(α) του ΠΔ 118] 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 
2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης. Ο φάκελος υποβάλλεται επίσης σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόμενη έγγραφη ειδοποίηση, μονογράφονται δε από την 
Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. 
 
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, 
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που 

υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
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Η Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα 
της γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφαση της για την κατακύρωση του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού. 
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή , δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης ( παρ. 2 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007), ή (εφόσον ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8 α του ιδίου Π.Δ/τος, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως 
χαμηλότερη τιμή . Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την 
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 
1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του ΠΔ 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 
δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την 
διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του 
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής 
του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα 
στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 
118/2007.      
ΑΡΘΡΟ 25. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :  
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παραγράφου Άρθρου 14 του Μέρους Α της παρούσας.   
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών των παραγράφων Άρθρου 13.   
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 
στο διαγωνισμό (παράγραφος Άρθρου 14 του Μέρους Α της παρούσας).  
4. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.  
5. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.   
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.  
7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης   
8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.   
9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά και συγκεκριμένα μικρότερη της προϋπολογισθείσας αξίας του 

είδους. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο  Προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης 

της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές 

κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 26. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την 

αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο 

(Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 27. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & 
Αξιολόγηση, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος των υπό 
προμήθεια ειδών, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά 
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προβλεπόμενου στη Διακήρυξη. 
Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού των προσφερόμενων ειδών, από το αρχικά 
προβλεπόμενο στη Διακήρυξη, σε καμία όμως περίπτωση σε ποσοστό μεγαλύτερο των οριζομένων με το 
άρθρου 21 του ΠΔ 118/07. 
 
ΑΡΘΡΟ 28. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ  
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη ματαίωση 
του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της 
Διακήρυξης γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της  

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 29. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την 

αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.  
 
Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του ΠΔ 118/2007. Τυχόν υποβολή 
σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την 
Αναθέτουσα Αρχή.  
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της 
προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση 
την Κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της 
Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Προμηθευτής  υποχρεούται στην 
έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου 
της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής 
συμμετοχής. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, 
προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007 παραστατικά και Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
των όρων της Σύμβασης. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως 
αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει 
τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 
 
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη 
και την Προσφορά του Προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 
 
Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει 
κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι 
μετά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 60/2007, η Αναθέτουσα Αρχή 
θα αποστείλει προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωση σχετικά με την 
υπογραφείσα σύμβαση. 
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Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση των ειδών, στα πλαίσια της πρότασης 
επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα 
που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να 
αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 
 
ΑΡΘΡΟ 30. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ  
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 
του ΠΔ 118/2007. 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και 
την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής 
προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή 
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων 
προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατάκύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ . 118/2007. 
Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία και κατατίθεται εγγράφως, ως εξής:   

(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τov 

καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και 

Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
 

(β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή 
οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και 
εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού 
φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 
προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) 
ημερών από της υποβολής της.  

(γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) 
ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή 
του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 
 
Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και 
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π. . 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 
(3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής 
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) 
ημερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική 
απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται 
δεκτές. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 
ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό ανάθεση 
υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο 
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των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον 
ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παράβολου και 
το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του 
Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/ 2005). 
 
Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του Φορέα 
Διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά 
την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με  δική τους φροντίδα . 
 
Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 

20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης 

από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε 

φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Κατά τα λοιπά , για τις αναφερόμενες ανωτέρω ενστάσεις  ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 
του Π.Δ.118/2007. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα γραμματείας ( Κεντρικό 
πρωτόκολλο ) του νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο 
παράβολο.  
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται 
στα ανωτέρω νομοθετήματα δεν γίνονται δεκτές , ούτε εξετάζονται. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 31. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την 
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας. 
 
Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
 
Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π. .(118/07). 
 

1.    ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας ή ανά κατηγορία, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται το ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 Η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες 
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης προς τον ανάδοχο. 
 

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει   
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή 
του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.  Επισημαίνεται 
ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι 
αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα 
τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν 
τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή 
του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του 
Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου 
διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής 
διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση. 
 
ΑΡΘΡΟ 32. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ  
Ο Προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών, οι δασμοί, φόροι και λοιπές 
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Προμηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 33. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ  
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.  
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται 
με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ:   
α. Με μακροσκοπική εξέταση.   
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση) 
 γ. Με πρακτική δοκιμασία   
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και 
με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός 
προβλέπεται από τη σύμβαση.  
Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή.   
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή 
παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 
 
 
4.  Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική 
εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 
πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) 
μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την 
σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι 
για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί 
σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.  
4.Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και 
γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του 
ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί 
να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν 
κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και 
αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς 
έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή 
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υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το 
μακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται 
μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, 
στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση.  
5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που 
απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο 
ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω 
γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον 
μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ’ αυτήν παραληπτέο με βάση 
τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, τα 
προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής 
απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω 
προβλεπόμενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο 
όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού 
που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την 
απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και 
να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το 
αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη 
απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά 
από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου 
Υπουργού και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  
  
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  
7. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό σε 
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά 
από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον 
προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.   
8.Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 
παραλαβή τους από τον φορέα.  
 
ΑΡΘΡΟ 34. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 1.Ηπαράδοση των ειδών θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου που ορίζονται από την περιγραφή της 
προμήθειας (Μέρος Β΄ της παρούσας) .  
2. Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και   
παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής . 
3. Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.   
και  με την υποχρέωση παράδοσης υλικών εντός   δέκα εργάσιμων  (10) ημερών από την επομένη της υπο-
γραφής της σύμβασης.  
4. Για παραγγελίες που δόθηκαν το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη ημερομηνία λήξης της 
σύμβασης ή του τυχόν χρόνου παράτασης αυτής και δεν εκτελέστηκαν, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του Νοσοκομείου να παραλάβει ή όχι τα είδη που παρήγγειλε. Στην περίπτωση αυτή, η προμήθεια των ειδών 
εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
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5. Τα ζητούμενα υλικά πρέπει να παραδίδονται το αργότερο μέσα σε σαράντα οκτώ  (48) ώρες  
από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή σε 
εργάσιμες ημέρες και ώρες  πλην εξαιρετικών  περιπτώσεων  όπου για κάποιους λόγους μπορεί να 
προκύψουν  έκτακτες  ανάγκες .  
Τα υλικά που αναφέρονται  στην παραγγελία   σε περίπτωση  επείγουσας φύσεως  ή  έκτακτης  ανάγκης, 
πρέπει  να παραδίδονται  εντός  είκοσι τεσσάρων (24) ωρών   έπειτα από  τηλεφωνική  επικοινωνία  
6. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, κατόπιν  γραπτών 
παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος και σύμφωνα με τα 
χρονικά όρια που θα αναφέρονται στην προσφορά και στη σύμβαση, στην  αποθήκη του Νοσοκομείου. 
7. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο πάνω, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
6 Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις  του ΠΔ 118/07. .  
8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της 
σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των υλικών του Νοσοκομείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/ και 
τη σύμβαση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό της καταχωρηθείσας προσφοράς του.  
9.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να 
παρατείνεται μέχρι τι ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι 
μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , να 
παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. 
10.Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή ,εάν λήξη 
ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , χωρίς να παραδοθεί το υλικό ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων των άρθρων 35 και 36 της παρούσας 
διακήρυξης. 
11.Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 

επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 35. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
1.Σε περίπτωση που το έργο παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με 
τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με την 
παράγραφο 9 του ανωτέρω άρθρου 34, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση 
κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

 
α)Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου 

προβλεπόμενου  από την παράγραφο 9 του ανωτέρω άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της 

συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα . 
 
β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου   

από την παράγραφο 9 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής 

αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, 
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 
γ)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους 
του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα . 

2.Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
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της συνολικής συμβατικής αξίας του υλικού. 
 
3.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 36.ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
1. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην 

προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
2. Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά μέσα στο συμβατικό 
χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας.  

 
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη 

του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
 
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του  
διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντων  
υλικών γίνεται δεκτή. 

5.   Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος  από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,  
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής  
διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή  
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α)  Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής , ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά  
περίπτωση. 

β)  Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο  προσφέροντα που είχε λάβει  
μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον  
που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός  
γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά τα  
παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με  
βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής  
πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10%της αξίας του έργου για το οποίο κηρύχθηκε 
  

έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το έργο μέχρι την μέχρι την προηγούμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά 
έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή  και τα 

αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρου 35 της παρούσας.  
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της 
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά 
τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από 
την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς 
καταλογισμό ποσό. 

 
ΑΡΘΡΟ 37.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας θα πραγματοποιείται ως εξής:  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 
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διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
 
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε 
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά 
Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
ενδεικτικά: 

• Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50% 

• Επί του  πιο πάνω ποσού επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 
20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

• Του προβλεπόμενου από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

• Ποσοστού 2% άρθρο 3 Ν.3580/07 

• Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,10% 
    Επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
      Δημοσίων Συμβάσεων     επιβάλλεται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% 
•           (πλέον 20% εισφοράς  υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού) 

• Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή επιβάρυνση  

• Τα έξοδα  της μεταφοράς και φοροεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή. 

Η αμοιβή του Προμηθευτή  θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά 
αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 38. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  
Ο προμηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες 
όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή 
κατά την εκτέλεση του Έργου. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 39.   ΣΥΜΒΑΣΗ  
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση το 
κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της 
σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 
συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

 Η σύμβαση με τον προμηθευτή ή τους τυχόν περισσότερους προμηθευτές που θα επιλεγούν, θα έχει 
διάρκεια  ενός  (1) έτους και με δικαίωμα τρίμηνης  παράτασης  
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  
Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη  
Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα 
Δ. Την τιμή  
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών  

     ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές  
     Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις  
     Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες   
Θ.  Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  
Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής  
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 40. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 
Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 
την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
 
ΑΡΘΡΟ 41. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 
στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται 
από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, 
αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προμηθευτής, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της 
προμήθειας, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου. 
Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων 

προσώπων έπ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, απόδοσης και λειτουργίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 42. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή 
ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας 

που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ’ 

όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.  
 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.  

ΑΡΘΡΟ 43. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Προμηθευτής δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, 
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 
άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
 
Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
 
ΑΡΘΡΟ 44.  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
εκτέλεση της Προμήθειας. 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην Προμήθεια 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.  
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Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή 
θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη 
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, 
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 
Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει 
μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο 
Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία 
τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή 
τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 
συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, 
θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις 
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 

οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 

ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός 
εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να 
τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 
Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, 
τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 
καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης 
που προβλέπονται στη Σύμβαση. 
Ο Προμηθευτής  υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφούται με τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 
 
ΑΡΘΡΟ 45.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον 
Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του 
Προμηθευτή. 
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή 
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τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 46. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο 
Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, πέραν των 
χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. 
Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π 118/07). Η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από 
πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
 
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε 
περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής 
σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της 
αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να 
λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η 
έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. 
 
ΑΡΘΡΟ 47.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση 

ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη 
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική 
Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
 
 
                                                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                                                                            ΛΑΟΥΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Για την ακρίβεια 

Η Πρ/νη Τμ.Γραμματείας 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ] 
Β.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-  «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»(ΣΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ-ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ-
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Μ.Χ.) ΚΑΕ 1311 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 97.022,67€ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 
 
 

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ :ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 25.797,09€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1.290,00€                             

  
  
  

 
 
 

1. AEPAΓΩΓOΣ ΣTOMATOΦAPYΓΓIKOΣ    
1.1  AEPAΓΩΓOΙ ΣTOMATOΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟ 0 ΕΩΣ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 870 
2. ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY    

2.1  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY 2.0MM**  ΤΕΜΑΧΙΑ 24 
2.2  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY 2.5MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 25 
2.3  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY 3.0MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 37 
2.4  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY 3.5MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
2.5  ENΔOTPAX. ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY 4.0MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 17 
2.6  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY 4.5MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
2.7  ENΔOTPAX. ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY 5.0MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 17 
2.8  ENΔOTPAX. ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY 5.5MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 37 
2.9  ENΔOTPAX. ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY 6.0MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 12 

2.10  ENΔOTPAX. ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY 6.5MM**  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
3. ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ CUFF     

3.1  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ CUFF ΝΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
3.2 ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ CUFF ΝΟ 4,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
3.3  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ CUFF ΝΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 12 
3.4  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ CUFF ΝΟ 5,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
3.5  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ CUFF ΝΟ 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 12 
3.6  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ CUFF ΝΟ 6,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 42 
3.7  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ CUFF ΝΟ 7 ΤΕΜΑΧΙΑ 110 
3.8  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ CUFF ΝΟ 7,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 304 
3.9  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ CUFF ΝΟ 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 130 

3.10  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ CUFF ΝΟ 8,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
3.11  ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ CUFF ΝΟ 9 ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

4 ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ CUFF    
      

 

Σωλήνες τραχειοστομίας ενηλίκων διπλού cuff Να είναι 
κατασκευασμένοι από ειδικό βιοσυμβατό PVC, σιλικοναρισμένοι για 
εύκολη τοποθέτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να προκαλούν 
ερεθισμό στην τραχεία και να διαθέτουν δύο cuff για την εκ περιτροπής 
χρησιμοποίηση τους. Να είναι τύπου Profile και να μπορούν να 
αυξομειώνουν μόνοι τους την πίεση κατά τον αναπνευστικό κύκλο, έτσι 
ώστε η πίεση που ασκείται στην τραχεία να είναι χαμηλή και να 
κατανέμεται ομοιόμορφα . Να είναι μ χ, αποστειρωμένος και να έχει 
πτερύγια συγκράτησης. Να προσφέρεται στα Νο 5,6,7, 7.5  8,  8.5    

4.1  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ  5.0MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
4.2  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ CUFF 6.0MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
4.3  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ CUFF 7.0MM ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
4.4  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ CUFF 7.5MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
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4.5  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ CUFF 8.0MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
4.6  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ CUFF 8.5MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
4.7  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ CUFF 9.0MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 

4.8 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΓΙΑ ΩΡΛ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  7-8,5  ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

4.9 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΝΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 400 

4.10 
ΣΩΛΗΝΕΣ Τ-TUBE  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ 
NEBULIZER ME T ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 700 

4.11 ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ Ν0 4- 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 110 
4.12 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
4.13 ΣΩΛΗΝΕΣ PETZER ΝΟ 26-36 ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
4.14 ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ PORTEX No 8,5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
4.15 ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ PORTEX No 8,5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
4.16 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 

5 ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ HI-LO CUFF    

 

ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ HI-LO CUFF 
Σωλήνες τραχειοστομίας ενηλίκων με cuff χαμηλής πίεσης μεγάλου 

όγκου όλα τα  Νο Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο ή 
σιλικοναρισμένο βιοσυμβατό PVC, με ακτινοσκιερή γραμμή, καλώς 
ανεκτό, και να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα στον οδηγό 

πλήρωσης του cuff. Να είναι σχετικά σκληροί, να μην κάμπτονται και 
να μαλακώνουν στους 37 οC. Το cuff να αποτελείται από υλικό που δεν 
θραύεται, να έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την αλλαγή πίεσης 
κατά την διάρκεια της αναπνοής, ο σωλήνας που φουσκώνει να είναι 
ενσωματωμένος στον τραχειοσωλήνα και η πλήρωσή του να ελέγχεται 
με άμεσο οπτικό έλεγχο, να εξασφαλίζεται η συμμετρική του διάταση 
όταν το φουσκώνουμε και να είναι ατραυματικό. Το cuff να εξασφαλίζει 
αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν χρησιμοποιείται μικρότερο 
μέγεθος τραχειοσωλήνα σε επείγουσες περιπτώσεις. Να είναι μ.χ., ενός 
ασθενή, αποστειρωμένοι. Να προσφέρονται σε όλα τα Νο για ενήλικες.    

5.1  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ HI-LO CUFF 6.0MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
5.2  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ HI LO CUFF 7.0MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
5.3  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ HI LO CUFF 8.0MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 40 
5.4  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ HI LO CUFF 9.0MM ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
5.5  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ HI-LO CUFF 6.5MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
5.6  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ HI LO CUFF 7.5MM  ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
5.7  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ HI LO CUFF 8.5MM ΤΕΜΑΧΙΑ 40 
5. 8  ΣΩΛHNAΣ TPAXEIOΣTOMIAΣ HI LO CUFF 9.5MM ΤΕΜΑΧΙΑ 5 

6 ΦIΛTPO YΓPANΣHΣ ΘEPMANΣHΣ TPAXEIOΣΩΛHNA    

6.1 

ANTIMIKP.ΦIΛTPO XΩPIΣ ΠPOEKTΦίλτρα κύκλώματος αναισθησίας  
αντιμικροβιακά για αποστειρωμένα. Να είναι κατασκευασμένα από 
υγροσκοπικό, απολύτως υδρόφοβο, βακτηριοστατικό, φυσικά 
απορροφητικό χάρτινο υλικό. Να έχουν την δυνατότητα παρακράτησης 
μικροβίων >99.9999%, να φέρουν πώμα καπνογράφου luer lock. Να 
προσφέρουν ύγρανση 31,0mg νερού / λίτρο αέρα σε αναπνευστικό 
όγκο 600ml, αντίσταση ροής 1,8cm νερού στα 60 λίτρα / λεπτό, να 
έχουν νεκρό όγκο 35ml και βάρος 31gr περίπου.  ΤΕΜΑΧΙΑ 200 
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6.2 

ANTIMIKPOBIAKO ΦIΛTPO YΓPANΣHΣ ΘEPMANΣHΣΦίλτρα 
τραχειοσωλήνων αντιμικροβιακά – αυτοϋγρανσης Να είναι 
αντιμικροβιακά ύγρανσης – θέρμανσης, να κρατούν το 100% των 
σωματιδίων σε υγρό περιβάλλον και το 99,999% σε ξηρό 
συμπεριλαμβανομένων των ιών ηπατίτιδας C, HIV, και του μικροβίου 
της φυματιώσεως και να αποδίδουν άμεσα φυσιολογικά επίπεδα 
ύγρανσης. Να είναι υδρόφοβα με πτυχωτή, χωρίς χημική επεξεργασία 
μεμβράνη, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως. Να έχουν χαμηλή αντίσταση 
και μικρό όγκο. Στη συσκευασία να διατίθεται και σωλήνας σπιράλ για 
σύνδεση με τον τραχειοσωλήνα. Να προσφέρονται με υποδοχή για 
σύνδεση καπνογράφου και χωρίς υποδοχή. Να είναι κατάλληλα για 24 
ωρο τεχνητό αερισμό του ασθενή και να έχουν πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας και απόδοσης από εγκεκριμένους διεθνείς 
οργανισμούς και τον οίκο κατασκευής. ΤΕΜΑΧΙΑ 1800 

7 KYKΛΩMA ANAIΣΘHΣIAΣ    

7.1 

KYKΛΩMA ANAIΣΘHΣIAΣ ME ΔYO YΔATOΠAΓIΔEΣ Σετ κυκλώματος 
αναπνευστήρων μιας χρήσης,  από ενισχυμένο κρικοειδή σωλήνα, με 
ενίσχυση στα άκρα. Τα κυκλώματα να αποτελούνται από  σωλήνες 
σπιράλ οι οποίοι να είναι σταθερά συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 
συνδετικό ‘Υ’ από πρόσθετους σωλήνες  χωρις υδατοπαγίδες με ασκούς 
και συνδετικο ασκών. Οι σωληνώσεις να είναι τύπου EVA TUBING, 
κρικοειδείς εξωτερικά  για να επιτυγχάνεται κατάλληλη  ευκαμψία και 
ελαστικότητα για τις συνδέσεις τους. Τα άκρα των σωλήνων να είναι 
ενισχυμένα για την σταθερή και ασφαλή σύνδεσή τους με τα 
μηχανήματα ώστε να υπάρχει ευκολία και ασφάλεια κατά την διάρκεια 
της χρήσης των, ενώ θα πρέπει να  εφαρμόζουν σε όλα τα 
μηχανήματα. Να προσφέρονται ως εξής:  ME ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ Κύκλωμα 
αποτελούμενο από 2 σωλήνες μήκους 180cm συνδεδεμένους  με 
συνδετικό ‘Υ’ ,με ευθέα συνδετικά  για την διευκόλυνση των 
συνδέσεων. Να διαθέτει   ένα επιπλέον σωλήνα 120cm για  σύνδεση  
με ασκό  και ασκό αναισθησίας 2Lt. Nα προσφερονται αποστειρωμενα 
και υψηλησ καθαριοτητας       ΤΕΜΑΧΙΑ 150 

7.2 

KYKΛΩMA ANAIΣΘHΣIAΣ ENHΛIKΩN 180CMΣετ κυκλώματος 
αναπνευστήρων μιας χρήσης,  από ενισχυμένο κρικοειδή σωλήνα, με 
ενίσχυση στα άκρα. Τα κυκλώματα να αποτελούνται από  σωλήνες 
σπιράλ οι οποίοι να είναι σταθερά συνδεδεμένοι μεταξύ τους με 
συνδετικό ‘Υ’ από πρόσθετους σωλήνες  χωρις υδατοπαγίδες με ασκούς 
και συνδετικο ασκών. Οι σωληνώσεις να είναι τύπου EVA TUBING, 
κρικοειδείς εξωτερικά  για να επιτυγχάνεται κατάλληλη  ευκαμψία και 
ελαστικότητα για τις συνδέσεις τους. Τα άκρα των σωλήνων να είναι 
ενισχυμένα για την σταθερή και ασφαλή σύνδεσή τους με τα 
μηχανήματα ώστε να υπάρχει ευκολία και ασφάλεια κατά την διάρκεια 
της χρήσης των, ενώ θα πρέπει να  εφαρμόζουν σε όλα τα 
μηχανήματα. Να προσφέρονται ως εξής:    ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ 
Κύκλωμα αποτελούμενο από 2 σωλήνες μήκους 180cm συνδεδεμένους  
με συνδετικό ‘Υ’ ,με ευθέα συνδετικά  για την διευκόλυνση των 
συνδέσεων. Να διαθέτει   ένα επιπλέον σωλήνα 120cm για  σύνδεση  
με ασκό  και ασκό αναισθησίας 2Lt   .Nα προσφέρονται αποστειρωμένα 
και υψηλής καθαριότητας ΤΕΜΑΧΙΑ 250 

7.3 

ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ  Αποτελούνται από δύο 
ομοαξονικούς (ο ένας μέσα στον άλλο) κρικοοειδείς σωλήνες. Να 

εξασφαλίζει την χορήγηση αερίων στον ασθενή που είναι θερμότερα 
και περισσότερο υγροποιημένα σε σχέση με τα συμβατικά παράλληλα 

κυκλώμα 
Η διάμετρος του εξωτερικού σωλήνα(30mm) να επιτρέπει την 

ελαχιστοποίηση της αντίστασης στη ροή των εκπνεόμενων αερίων. Ο 
εσωτερικός σωλήνας να είναι απόλυτα ανεξάρτητος από τον εξωτερικό 
ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα απόφραξης του ή διακοπής της ροής 

των ΤΕΜΑΧΙΑ 210 
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Το κύκλωμα να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με όλα τους κλασικούς 
αναπνευστήρες ΜΕΘ. Να είναι λιγότερο ογκώδες και πιο εύχρηστο σε 

σχέση με τα συμβατικά κυκλώματα. 
Να συνοδεύεται από σύστημα για τον έλεγχο των διαρροών, που 

εξασφαλίζει τον ανεξάρτητο έλεγχο τόσο του εσωτερικού όσο και του 
εξωτερικού σωλήνα πριν από την χρήση του κυκλώματος. 

Να έχει επαρκές μήκος πάνω από 1,5 μέτρο και να συνοδεύεται από 
προέκταση μήκους 0,5 μέτρα, ενσωματωμένη γραμμή καπνογράφου, 
συνδετικό swivel, γωνία και καπάκι ασφαλείας. Να αναφέρονται ο οίκος 

παραγωγής – κατασκευής, η χώρα παραγωγής- προέλευσης 
8 ΣYNΔETIKΑ    

8.1 

ΣYNΔETIKO "T" 22M/15F 22M 22FΣυνδετικά τύπου Τ, μ.χ. για 
τραχειοσωλήνες , κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας υλικό. Να προσφέρονται με ή χωρίς πώματα, με ή 
χωρίς οπές, σε διάφορους διαμέτρους όπως 22M , 22F, 15M, 15F 
καθώς και συνδυασμοι αυτών ΤΕΜΑΧΙΑ 122 

8.2 

ΕΥΘΥ ΣYNΔETIKO 22F 22M/15FΣΣυνδετικά τύπου  ευθεία μ.χ. για 
τραχειοσωλήνες , κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας υλικό. Να προσφέρονται με ή χωρίς πώματα, με ή 
χωρίς οπές, σε διάφορους διαμέτρους όπως 22M , 22F, 15M, 15F 
καθώς και συνδυασμοί αυτών  ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

8.3 

ΕΥΘΥ ΣYNΔETIKO 22F 22FΣυνδετικά τύπου ευθεία μ.χ. για 
τραχειοσωλήνες , κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας υλικό. Να προσφέρονται με ή χωρίς πώματα, με ή 
χωρίς οπές, σε διάφορους διαμέτρους όπως 22M , 22F, 15M, 15F 
καθώς και συνδυασμοί αυτών ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

8.4 

Συνδετικά τραχειοστομίας γωνιώδη με αρθρωτό γωνιακό συνδετικό 
ειδικού τύπου  double swivel το οποίο να περιστρέφεται κατά 360ο. να 
φέρει ελαστικό πώμα για αναρρόφηση και βρογχοσκόπηση κατάλληλο 
για τραχειοσωλήνες ενηλίκων.  ΤΕΜΑΧΙΑ 260 

9 ΓΩNIΩΔHΣ ΠPOEKTAΣH    

9.1 

KPIKOEIΔHΣ ΠPOEKTAΣHΣυνδετικά σπιράλ κρικοειδή 10 cm και 15 cm, 
από κρικοειδείς σωλήνα τύπου SMOOTH BORE TUBING με λεία 
εσωτερική επιφάνεια. Να προσφέρονται ως εξής: Α. Συνδετικό σπιράλ, 
μήκους 10cm, διαμέτρου 15mm, με ένα άκρο 22F και  στο άλλο άκρο 
του γωνιακό συνδετικό διπλής περιστροφής με 
πώμαδιαμέτρου22M/15F. Β. Συνδετικό σπιράλ, μήκους 15cm, 
διαμέτρου 15mm, με ένα άκρο 22F και  στο άλλο άκρο του γωνιακό 
συνδετικό διπλής περιστροφής με πώμα διαμέτρου 22M/15F. ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

9.2   ΓPAMMH KAΠNOΓPAΦOY 230CM  ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
10 KAΘETHPAΣ ΣIΛIKONHΣ FOLEY    

10.1  KAΘETHPAΣ ΣIΛIKONHΣ FOLEY ME ΘEPMOKP. 16CH ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
10.2  KAΘETHPAΣ ΣIΛIKONHΣ FOLEY ME ΘEPMOKP. 18CH  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
11  ΘEPMOMETPΑ     

11.1 
 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ  
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

12 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΟΣΦ/ΑΣ ΠΑΡΑΚ/ΗΣ ΤΥΠΟΥ  
QUINCKE (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΗ)    

12.1  G 22 x  x 90 mm  ΤΕΜΑΧΙΑ 150 
12.2  G 25 x  90 mm  ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
12.3 G 26 X 75 mm ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
12.4 G 27 X 75 mm ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
12.5 G 29 X 75 mm ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

13 
ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ, ΡΑΧΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 
ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ     

13.1  complete set από 18G (ΕΠΙΣΚΛ).έως 27G ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ τύπου PORTEX  ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
14 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ    
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14.1    CSE SET με βελόνα 18G και φίλτρο  ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
14.2 CSE SET με βελόνα 18G , φίλτρο & καθετήρα    5 

14.3 
ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 10CM & ΒΕΛΟΝΑ 
19G ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

14.4 ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 5CM & ΒΕΛΟΝΑ 19G ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

15 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΙΣΘ/ΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΜΕ 
ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΟ ΑΚΡΟ 30° ΔΙΑΣΚΑΛΙΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 
ΤΥΠΟΥ BRAUN (STIMOPLEX) 27/080 15'' ΚΑΝΟΥΛΑ, 22EX3 

1/8'' ΒΕΛΟΝΑ    
15.1   30°, 22 G x 2", 0.80 x 50 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
15.2   30°,  21 G x 4", 0.80 x 100 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
15.3   30°, 24 G x 1 1/2" 0.70 x 50 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 3 
15.4   30°, 20 G x 6", 0.90 x 120 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 3 
16 ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΟ ΑΚΡΟ 15°    

16.1   23 G x 1 1/2" 0.60 x 40 mm  ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
16.2   15°, 20 G x 6" 0.90 x 150 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
16.3   15°, 22 G x 2" 0.70 x 50 mm  ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
16.4   15°, 22 G x 3 1/8" 0.70 x 80 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
16.5   15°, 22 G x 4 3/4" 0.70 x 120 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
16.6   23 G x 2 3/4" 0.60 x 70 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
16.7   15°, 25 G x 1 3/8" 0.50 x 35 mm  ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
16.8   15°, 25 G x 2 1/8" 0.50 x 55 mm ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
17 ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΙΟΣΤΟΜΙΑΣ    

17.1 

ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΙΟΣΤΟΜΙΑΣΝΟ 7& ΝΟ 8 ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ 
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣΝα περιέχει συρμάτινο οδηγό που να παρέχει ασφάλεια 
κατά την διάρκεια των χειρισμών, σωλήνα τραχειοστομίας με cuff και 
οδηγό με ειδικό άνοιγμα για την εισαγωγή του συρμάτινου οδηγού. Να 
είναι κατάλληλο για την τεχνική που απαιτεί λαβίδα διαστολής   ΤΕΜΑΧΙΑ 15 

18 ΥΛΙΚΟ  ΔΙΑΦΟΡΟ    
18.1  ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧ ΧΩΡΙΣ.CUFF  ΤΕΜΑΧΙΑ 100 

18.2 

NEBULIZER ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΝΕΡΟ Nebulizer μχ με αποστειρωμένο νερό 
Να έχει πλήρες σύστημα εφύγρανσης των παρεχομένων αερίων στους 
ασθενείς. Να έχει πλήρες σύστημα Nebulizer ψυχρό ή θερμαινόμενο για 
την αναπνευστική θεραπεία του αρρώστου. Να είναι μιας χρήσεως, 
αποστειρωμένο, εύκολο στην τοποθέτηση και χρήση. Να λειτουργεί με 
οξυγόνο ή πεπιεσμένο αέρα. Να είναι συμβατό με τα ροόμετρα του 
νοσοκομείου. Να φέρει όλα τα εξαρτήματα και σωλήνες σύνδεσης και 
να συνοδεύεται από φιάλες απεσταγμένου νερού των 500, ή 750 ml 
περίπου. Οι φιάλες να διατίθενται με συνδετικό  Venturi (25%) και 
χωρίς συνδετικό. Να συγχορηγούνται οι απαιτούμενοι θερμαντήρες και 
το σύστημα στήριξης σε ράγα. ΤΕΜΑΧΙΑ 310 

18.3  Μάσκες λαρυγγικές ενηλίκων και παίδων   ΤΕΜΑΧΙΑ 15 

18.4 

 Μάσκες για αναισθησιολογικό μηχάνημα ελαστικές, μαύρες από 
καουτσούκ με ή χωρίς μεταλλικό δακτυλίδι σε μεγέθη 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 
5 / 6  ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

18.5 
 Μάσκες για αναισθησιολογικό μηχάνημα  από σιλικονη με ή χωρίς 
μεταλλικό δακτυλίδι σε μεγέθη 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6  ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

18.6  Αεραγωγοί ρινός πλαστικοί από Νο26 έως 28  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
18.7  Αεραγωγοί στοματοφαρυγγικοί  με cuff -Coppa   νούμερα  από 1 έως 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
18.8  Λαρυγγικός σωληνας VBM LT-3-4-5  ΤΕΜΑΧΙΑ 2 

18.9 
 Ενδοτραχειακοί σωλήνες για fasttchazcht λαρυγγικά spiral με ειδικό 
στυλεό εγκατάστασης από Νο  5 έως 9 ΤΕΜΑΧΙΑ 90 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ   7630 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΧ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 18.426,63€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 921,00€                             

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
  
  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1 AYTOK.XEIΡ. ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΟΠΗ     

1.1 

AYTOK.XEIΡ. ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΟΠΗ 50Χ60Πεδία αποστειρωμένα μιας χρήσης 
με οπή και χωρίς οπή διαστάσεων          α)Χειρουργικά πεδία μχ 
αποστειρωμένα χωρίς οπή 1.50Χ2.40 εκατ.              β)Χειρουργικά 
πεδία μχ, αποστειρωμένα 45Χ75 εκατ. Να προσφέρονται σε δύο 
τύπους α) με αυτοκόλλητη οπή β) χωρίς οπή Να είναι αποστειρωμένα 
σε ατομική συσκευασία, δύο στρωμάτων, απορροφητικά, αδιάβροχα 
και βακτηριοστατικά, κατάλληλα για μικροεπεμβάσεις                            
γ)Χειρουργικά πεδία μχ, αποστειρωμένα χωρίς οπή 75 Χ 90 εκατ. με 
αυτοκόλλητο Χειρουργικά πεδία μιάς χρήσεως, αποστειρωμένα, με 
αυτοκόλλητο στη μία πλευρά, σε ατομική συσκευασία, μεγάλης 
αντοχής, βακτηριοστατικά, ενισχυμένα, απορροφητικά τριών 
στρωμάτων, κατάλληλα για μικροεπεμβάσεις μεγέθους 75Χ90 εκ., 
χωρίς οπή.   ΤΕΜΑΧΙΑ 1450 

2 AYTOK.XEIΡ. ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 75Χ90 ΤΕΜΑΧΙΑ 950 
2.1 AYTOK.XEIΡ.ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 150Χ240 ΤΕΜΑΧΙΑ 370 
2.2 AYTOK.XEIΡ.ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 45Χ75 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
3 ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΟ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ STERI-DRAPE    

3.1 ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΟ 40Χ35 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
3.2 ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΟ 55Χ80 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
4 ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ U-DRAPE 152 x183 ΤΕΜΑΧΙΑ 170 
5 Πεδία σετ επεμβάσεων γόνατος πλήρη μιας χρήσης ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
6 Πετσέτες χειρουργικής χρήσης μχ ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 
7 ΠΕΔΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ    

7.1 ΠΕΔΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  40x60 ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 
8 ΠΕΔΙΟ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ    

8.1 Πεδία  ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 254Χ312 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
9 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 6Χ11 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

9.1 
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΕΣ 
ΠΡΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

10 ΣΕΤ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ    
10.1 ΠΕΔΙΑ  ΣΕΤ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΣΧΙΟΥ ΠΛΗΡΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
10.2 ΣΕΤ Τ.U.R. ΣΕΤ 150 
11 ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ    

11.1 ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.SPECIAL LARGE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 
11.2 ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡ.SPECIAL XL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 
11.3 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠΌΣΤ.ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΨ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
12 KΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ    

12.1 KΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Μ.Χ. ΤΕΜΑΧΙΑ 500 
12.2 MΠΛΟΥΖΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Μ.Χ.ΟΧΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ.    ΤΕΜΑΧΙΑ 6000 
13 ΠΟΔΙΕΣ    

13.1 ΠΟΔΙΕΣ NYLON ΤΕΜΑΧΙΑ 2300 

13.2 

Ποδιές αποστειρωμένες αδιάβροχες τόσο στο σώμα όσο και στα χέρια, 
με ελαστική εφαρμογή στον καρπό ώστε να εφαρμόζονται τα 
χειρουργικά γάντια για διουρηθρικές επεμβάσεις ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

13.3 Ποδιές απλές αποστειρωμένες για διουρηθρικές επεμβάσεις XL ΤΕΜΑΧΙΑ 500 
13.4 Ποδιές απλές αποστειρωμένες για διουρηθρικές επεμβάσεις XXL ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
14 ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ     

14.1 KAΠΕΛΑ  ΠΡΑΣΙΝΑ με λάστιχο πίσω ΤΕΜΑΧΙΑ 10000 
14.2 ΚΑΠΕΛΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο (ΜΠΕΡΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΑ 10000 
14.3 ΚΑΠΕΛΑ (ΣΚΟΥΦΟΙ) ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 
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15 

Πετσέτες μπάνιου ασθενών θερμαινόμενες, κατάλληλα εμποτισμένες 
για χρήση σε ιδιαίτερα βαριά ασθενείς που στη διαδικασία του 
πλυσίματος έχουν υψηλό κίνδυνο ανακοπής.                                         
( Απαραίτητη η προσκόμιση Δείγματος)   

  
ΤΕΜΑΧΙΑ 100 

16 ΜΑΣΚΕΣ    
16.1 ΜΑΣΚΕΣ  ΜΠΛΕ δετές ΤΕΜΑΧΙΑ 15000 
16.2 ΜΑΣΚΕΣ  ANTI-FOG αντιθαμβωτικές ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
16.3 ΜΑΣΚΕΣ TIE BAND /VISOR με πλαστικό κάλυμμα ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
17 ΣΕΝΤΟΝΙΑ     

17.1 

 Σενδόνι ρολό  από χαρτί με αδιάβροχη επένδυση  
( πλαστικοποιημένο ) σε διάσταση 50cmΧ50m  περίπου    
 ( Απαραίτητη η προσκόμιση Δείγματος)   

ΤΕΜΑΧΙΑ 
  
  1500 

17.2 

Σενδόνι ρολό από χαρτί  με αδιάβροχη επένδυση(πλαστικοποιημένο) σε 
διάσταση 70cmx50m περίπου για εξεταστικά κρεβάτια 
( Απαραίτητη η προσκόμιση Δείγματος)  . 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
  4000 

17.3 

Σενδόνια θερμομονωτικά- ισοθερμικά. .                                                
Ειδικά θερμαντικά καλύμματα για μετεγχειρητικούς ασθενείς, 
κατάλληλα για θέρμανση μεγέθους 2.10 Χ 1,20 ή 1,40 
( Απαραίτητη η προσκόμιση Δείγματος) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
  100 

17.4 

Στρωματοθήκες αδιάβροχες με λάστιχο ολόγυρα, μιας χρήσης,  
χρώματος μπλε, κατασκευασμένες από CPE, διαστάσεων 90 Χ 220 cm 
περίπου ΤΕΜΑΧΙΑ 4000 

17.5 Στρωματοθήκες αδιάβροχες με φερμουάρ πολλαπλών χρήσεων  ΤΕΜΑΧΙΑ 44 

17.6 
Σφήνες αφρολέξ για πρόληψη κατακλίσεων διαφόρων μελών του 
σώματος ΤΕΜΑΧΙΑ 6 

18 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ    
18.1 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 15000 

 ΣΥΝΟΛΟ   77880 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 51.593,26€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2.580,00€                             
  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
  
  

  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1  ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 250 
2 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΑ 2000 
3 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
4 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 9000 
5 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 10 TEMAXIA 1000 
6 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 11 TEMAXIA 3300 
7 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 24 ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

8 

Λάμες μαχαιριδίων όλα τα Νο 10-22 από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας 
χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά 
συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση. TEMAXIA 15000 

9 

ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 3 LT Σάκοι 
ανάμειξης διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής, κατασκευασμένοι από 
ειδικό ανθεκτικό και ατοξικό υλικό, με αριθμητική διαβάθμιση. Η 
χωρητικότητά τους να είναι 3 και 3,5 λίτρα. ΝΝΝααα    εεείίίννναααιιι    αααππποοοσσστττεεειιιρρρωωωμμμέέένννοοοιιι ,,,    
ααατττοοομμμιιικκκάάά    σσσυυυσσσκκκεεευυυααασσσμμμέέένννοοοιιι ,,,    κκκαααιιι    νννααα    φφφέέέρρροοουυυννν    333   εεειιισσσόόόδδδοοουυυςςς    γγγιιιααα    τττηηηννν    τττοοοππποοοθθθέέέτττηηησσσηηη    
τττοοουυυ    σσσεεετττ    γγγεεεμμμίίίσσσμμμααατττοοοςςς ,,,    τττοοουυυ    σσσεεετττ    πππαααρρροοοχχχέέέτττεεευυυσσσηηηςςς ,,,    κκκαααιιι    μμμίίίααα    πππρρρόόόσσσθθθεεετττηηη    γγγιιιααα    
εεενννδδδεεεχχχόόόμμμεεενννοοο    εεεμμμπππλλλοοουυυτττιιισσσμμμόόό    κκκααατττάάά    τττηηηννν    χχχοοορρρήήήγγγηηησσσηηη    τττοοουυυ    δδδιιιαααλλλύύύμμμααατττοοοςςς    σσστττοοοννν    
ααασσσθθθεεενννήήή           ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

10 
ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3LT 
ΜΕ ΑΣΚΟ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ   PATROL ΤΕΜΑΧΙΑ 100 

11 
ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3LT 
ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΟ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ    PATROL ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
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12 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠOΛΛAΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
13 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
14 TIPS 2.5ΜΜ , 4ΜΜ & 6ΜΜ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ(ΧΩΝΑΚΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 8000 
15 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1/1 ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΑ 40000 
16 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 
17 Ζελέ για  Καρδιογράφους -υπερηχογράφους ΤΕΜΑΧΙΑ 400 
18 Ζελέ για  υπερηχογράφους     250gr                                                ΤΕΜΑΧΙΑ 400 

19 
ΗΛΕΚΤΡ.ΑΥΤ/ΤΑ ΜΕ ΖΕΛΕ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

20 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ(ΜΟΝΙΤΟΡ)  μιας χρήσης, διαστάσεων 35 
Χ 50mm περίπου. Να είναι κατασκευασμένα απο foam υλικά που να 
μην περιέχουν PVC και αυτό πρέπει να επισημαίνεται πάνω στην 
συσκευασία με ειδική ένδειξη, και να διαθέτουν στερεό GEL. Η 
αυτοκόλλητη επιφάνεια πρέπει να επιτρέπει τον αερισμό του δέρματος 
και την εξάτμιση του ιδρώτα του ασθενή. Να προσαρμόζονται εύκολα 
σε όλα τα ανάγλυφα του σώματος. Να μην δημιουργούν παράσιτα 
κατά την κίνηση του ασθενή, να είναι αδιαπέραστα από υγρά και να 
μπορούν να παραμείνουν εφαρμοσμένα στο δέρμα πάνω από 24 ώρες 
χωρίς να προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα του ασθενή ή προβλήματα 
αποκόλλησης. Τα ηλεκτρόδια να είναι συσκευασμένα σε επενδυμένους 
φακέλους οι οποίοι να τα προστατεύουν από το φως, το κρύο και  την 
ζέστη.  ΤΕΜΑΧΙΑ 13000 

21 Ηλεκτρόδια άκρων (μανταλάκια) ΣΕΤ 4 ΤΕΜ. ΣΕΤ 16 
22 Ηλεκτρόδια  διαθερμίας,  μ.χ αποστειρωμένα με τριπολικό βύσμα ΤΕΜΑΧΙΑ 2500 

23 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΥΝΙΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ LOOP 20 X 10 TEMAXIA 40 

24 Ηλεκτρόδια στήθους βεντούζες ΣΕΤ 6 ΤΕΜ. ΣΕΤ 5 
25 ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΖΩΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
26 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛ.3Χ1.50Χ60ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ σε  ΜΕΤΡΑ 600 

 μετρα    
27 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦ.ΣΙΛΙΚ.8Χ13ΜΕΤΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕΤΡΑ 1300 
28 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦ.ΣΙΛΙΚ.7Χ13ΜΕΤΡ ΜΕΤΡΑ 730 
29 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦ.ΣΙΛΙΚ.9613ΜΕΤΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΤΡΑ 100 
30 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΥΤ. 7Χ11 Χ 1,5 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5-9 ΜΕΤΡΑ 100 
31 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΥΤ.8 Χ12 Χ 1,5 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5-9 ΜΕΤΡΑ 200 
32 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΥΤ.5Χ8 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5-9 ΜΕΤΡΑ 100 
33 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΥΤ.6Χ9 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5-9 ΜΕΤΡΑ 100 

34 

ΜΑΣΚΕΣ 02 ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛ.(ΝΕΦΕΛΟ Μάσκες Ο2 με Nebulizer μχ Να 
είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία με καλή 
στερέωση στο κεφάλι. Να είναι κατάλληλες για νεφελοποίηση 
απεσταγμένου νερού ή φαρμάκων. Να αποτελούνται από μάσκα, 
συσκευή νεφελοποίησης και σωλήνα σύνδεσης με ροόμετρο Ο2 μήκους 
2 περίπου μέτρων προσαρμοζόμενο στα ροόμετρα του νοσοκομείου 
μας. Το υγρό της συσκευής να μην αδειάζει και να εξασφαλίζεται 
συνεχής παροχή σε κλίση 900 . Να παράγουν σωματίδια μικρής 
διαμέτρου (2-6μ) ώστε να επιτυγχάνουν την καλύτερη διανομή του 
φαρμάκου στον πνεύμονα  ΤΕΜΑΧΙΑ 5000 

35 

ΜΑΣΚΕΣ Ο2 VENTURI ΠΑΙΔΙΚΕΣ  Η μάσκα να είναι ανατομικού 
σχήματος για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς η οποία να 
εξασφαλίζεται από το επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα και τον ελαστικό 
ιμάντα της. Να διαθέτει σωλήνα παροχής οξυγόνου υψηλής αντοχής 
τουλάχιστον 200cm που να μην τσακίζει, και ειδικό πλαστικό 
προσαρμογέα για την ασφαλή σύνδεσή της. Να διατίθεται με 6 
έγχρωμα συνδετικά παροχής (24%, 28%, 31%, 35%,40%,50%) ΤΕΜΑΧΙΑ 150 

36 
ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ . Να διατίθεται με 
6 έγχρωμα συνδετικά παροχής (24%, 28%, 31%, 35%,40%,50%) ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
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37 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 2000 

 

Η μάσκα να είναι ανατομικού σχήματος για τέλεια εφαρμογή στο 
πρόσωπο του ασθενούς η οποία να εξασφαλίζεται από το επιρρίνιο 
μεταλλικό έλασμα και τον ελαστικό ιμάντα της. Να διαθέτει σωλήνα 
παροχής οξυγόνου υψηλής αντοχής τουλάχιστον 200cm που να μην 
τσακί    

38 

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΙΚ σωλήνα χορήγησης  οξυγόνου 
τουλάχιστον 200cm .Ο υγραντήρας της μάσκας να παρέχει ακριβή 
νεφελοποίηση και αποθήκευση  των φαρμάκων και αντιβιοτικών στις 
πνευμονικές κυψελίδες. Να παράγει σωματίδια διαμέτρου 2-6micron και 
να επιτυγχάνει  την βαθύτερη δυνατή διανομή του φαρμάκου  ΤΕΜΑΧΙΑ 900 

39 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

40 
ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

41 

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΟΜΑΤΟΓΙΑΛΙΑ  μιας χρήσης. Να κατασκευασμένα 
από πολύ μαλακά υλικά που δεν περιέχουν LATEX και αυτό πρέπει να 
επισημαίνεται πάνω στην συσκευασία με ειδική ένδειξη. Να είναι 
ατραυματικά, σχεδιασμένα για άνετη χρήση απαλά να ζυγίζουν 
ελάχιστα ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 

42 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ABU ENHΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ  ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 
43 ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ(ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) TEMAXIA 20 

44 

Μάσκες Ο2 απλές, κατασκευασμένες από υλικά που δεν περιέχουν 
LATEX και αυτό πρέπει να επισημαίνεται πάνω στην συσκευασία με 
ειδική ένδειξη. Η μάσκα πρέπει να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του 
προσώπου και να είναι ανατομικού σχήματος για τέλεια εφαρμογή στο 
πρόσωπο του ασθενούς η οποία να εξασφαλίζεται από το επιρρίνιο 
μεταλλικό έλασμα και τον ελαστικό ιμάντα της. Να συνοδεύεται από 
σωλήνα παροχής οξυγόνου υψηλής αντοχής ο οποίος δεν τσακίζει, 
τύπου sure flow, μήκους τουλάχιστον 200cm . Η μάσκα πρέπει να είναι 
ατομικά συσκευασμένη σε ημιδιαφανή γαλακτερή σακούλα. Όλες οι 
επισημάνσεις σχετικά με την μάσκα πρέπει να βρίσκονται πάνω στην 
σακούλα και όχι μέσα σε αυτήν.  ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 

45 ΜΠΙΜΠΕΡΟ (γυάλινα) των 150ml με πιπίλα από καουτσούκ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 
46 ΜΠΙΜΠΕΡΟ (γυάλινα) των 240ml με πιπίλα από σιλικόνη ΤΕΜΑΧΙΑ 60 
47 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.ΧΡ.ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 25000 
48 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

 
Περικάρπια βρεφών με πλαστικό περίβλημα, ευκολόχρηστα, απόλυτα 
ατραυματικά, να επιδέχονται ανεξίτηλη γραφή σε χρώματα ροζ και σιέλ    

49 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 

 
Περικάρπια ενηλίκων με πλαστικό περίβλημα, ευκολόχρηστα, απόλυτα 
ατραυματικά, να επιδέχονται ανεξίτηλη γραφή σε χρώματα ροζ και σιέλ    

50 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΕΣ ΕΝΗΛ  ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 700 
51 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΕΣ ΕΝΗΛ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 25 
52 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣ.ΜΕ ΠΙΕΤΑ 15CMX100 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
53 ΡΟΛΛΑ 350Χ70 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
54 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150Χ200 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
55 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250Χ200 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 
56 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200Χ200 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
57 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300Χ200 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 
58 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75Χ200 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 
59 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250CM ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
60 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300CM ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
61 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 5CM ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
62 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250CM ΜΕ ΠΙΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
63 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300CM ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 
64 ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.200Χ330 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 6000 
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65 ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.300Χ390 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1200 

66 
ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ αυτοκολλητες sterrad 
pouch 100x260mm* ΤΕΜΑΧΙΑ 350 

67 
ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ αυτοκολλητες sterrad 
pouch 100x350mm* ΤΕΜΑΧΙΑ 350 

68 
ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ αυτοκολλητες sterrad 
pouch 150χ320mm* ΤΕΜΑΧΙΑ 350 

69 
ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ αυτοκολλητες sterrad 
pouch 200χ400mm* ΤΕΜΑΧΙΑ 350 

70 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 500 

71 
ΣΑΚΟΥΛ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ αυτοκολλητες sterrad 
pouch 320χ560mm* ΤΕΜΑΧΙΑ 500 

72 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.130Χ290 ΤΕΜΑΧΙΑ 7000 
73 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.200Χ335 ΤΕΜΑΧΙΑ 7000 
74 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.300Χ465 ΤΕΜΑΧΙΑ 10000 
75 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.90Χ260 ΤΕΜΑΧΙΑ 2000 
76 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.130Χ330 ΤΕΜΑΧΙΑ 2000 
77 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.90Χ235 ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 
78 ΘΗΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 250Χ380 ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 
79 ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 3/4 ΑΤΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 250 
80 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100Χ100 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 4000 
81 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 60Χ60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 2000 
82 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 80Χ80 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 
83 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120Χ120 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 5000 
84 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΑΣΘΕΝΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
85 Συνδετικά κωνικά για αναρρόφηση  ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

86 

Συνδετικά  φλεβοκαθετήρων  τριών και τεσσάρων  κατευθύνσεων 
STOP COCK.Nα φέρουν  πώματα και συνδετικό LUER-LOCK. Να είναι 
ελεύθερα  πυρετογόνων  και αποστειρωμένα σε ατομική 
συσκευασίαΤόσο το προϊόν όσο και η συσκευασία  πρέπει να είναι  
ελεύθερα  από υλικά PVC και αυτό πρέπει  να  επισημαίνεται  πάνω 
στην συσκευασία  με ειδική ένδειξη  ΤΕΜΑΧΙΑ 35630 

87 Αγκύλες για τα ρεζεκτοσκόπια τύπου Storz 27G και 24G μονές & διπλές ΤΕΜΑΧΙΑ 6 

88 
Μπίλιες αιμόστασης για τα ρεζεκτοσκόπια τύπου STORTZ μονές & 
διπλές   6 

89 Κλιπς ομφαλίου λώρου ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

90 

Πουάρ αίματος χωρητικότητας μ.χ. 500cc και 1.000ccκατασκευασμένο  
από ειδικο ανθεκτικό  διαυγές  υλικό το οποίο να επιτρέπει  την 
παρακολούθηση της μετάγγισης. Να προσφέρεται σε σετ που να 
περιλαμβάνει μανόμετρο, ασκό πιέσεως με αυτοκόλλητο κλείσιμο, 3 
way και πουάρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 40 

91 

Πουάρ αίματος χωρητικότητας μ.χ. 500cc και 1.000ccκατασκευασμένο  
από ειδικο ανθεκτικό  διαυγές  υλικό το οποίο να επιτρέπει  την 
παρακολούθηση της μετάγγισης. Να προσφέρεται σε σετ που να 
περιλαμβάνει μανόμετρο, ασκό πιέσεως με αυτοκόλλητο κλείσιμο, 3 
way ΤΕΜΑΧΙΑ 15 

92 
Κρέμα για μαλάξεις της ράχης -οσφύος των ασθενών( ενυδρος 
ευσερίνη σε συσκ του 1 κιλού ΒΤ 600 gr ΒΤ 60 

93 Αλοιφή κολοστομίας  ΤΕΜΑΧΙΑ 4 
94 Υγρό καθαρισμου βασεων ουρητηροστομίας ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
95 Στηρίγματα κολοστομίας τύπου πεταλούδας πλαστικά και απλά** ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
96 Κηρίο αλλαγής τραχειοσωλήνα   ΤΕΜΑΧΙΑ 3 
97 Διαστολείς ουρητηρικών στομίων ΤΕΜΑΧΙΑ 2 

98 
Οδηγοί (στυλεοί)ενδοτραχειακών σωλήνων, αποστειρωμένοι, 
ατραυματικοί, εύκαμπτοι, όλα τα μεγέθη ΤΕΜΑΧΙΑ 12 
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99 
Κηρία διασταλτικά ουρήθρας εύκαμπτα όλα τα Νο τύπου Filiform -
neoflex ΤΕΜΑΧΙΑ 2 

100 

Κόλλα συγκόλλησης τραυματικών χειλέων υλικό NEOPLEX.ΝΑ ΕΊΝΑΙ 
ΑΠΌ 2-ΟΚΤΥΛ ΚΥΑΝΟΑΚΡΙΛΙΚΟ ΕΣΤΕΡΑ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΚΤΙΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ .ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΜΠΟΥΛΑ ΜΧ.ΝΑ 
ΕΊΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ &ΕΥΧΡΗΣΤΗ.ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΗΞΗ ΓΙΑ 
7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ. ΝΝΝΑΑΑ    ΕΕΕΧΧΧΕΕΕΙΙΙ    ΚΚΚΛΛΛΙΙΙΝΝΝΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΜΜΜΕΕΕΛΛΛΕΕΕΤΤΤΕΕΕΣΣΣ    ...ΝΝΝΑΑΑ    ΕΕΕΧΧΧΕΕΕΙΙΙ    CCCEEE ΤΕΜΑΧΙΑ 25 

101 Ταινίες TVT έσω-έξω με καθήλωση στο υπογάστριο ΤΕΜΑΧΙΑ 3 

102 
Ταινίες για ανάρτηση κυστικού αυχένα  (Τ.V.Τ.)μέσω θυροειδους 
τρήματος ΤΕΜΑΧΙΑ 3 

103 

Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης για ακράτεια ούρων στις γυναίκες από 
προσπάθεια από αποστειρωμένο μονόκλωνο πολυπροπυλένιο 
διαστάσεων 1,1Χ45cm με πλαστικό περίβλημα  ασφαλείας με δύο 
βελόνες από ανοξείδωτο χάλυβα ΤΕΜΑΧΙΑ 2 

104 Στυλεός για την τοποθέτηση ουροκαθετήρος ΤΕΜΑΧΙΑ 2 

105 

Υγρό ισότονο για τις διουρηθρικές ουρολογικές επεμβάσεις με 
αγωγιμότητα (τεμ.).Να περιεχουν water for injection.Σορβιτολη σε 
συγκεντροση από 25-30 gr/lt.Μαννιτολη σε συγκεντροση από 5-5.5 
gr/lt.Οσμωτικη πιεση περιπου 178 mosm/lt (ειδικη οσμωτικη 
συμβατοτητα ως προς τους ιστους καιτο αίμα).Να ειναι μη 
ηλεκτρολυτικα διαλυματα.Να παρεχουν αριστο οπτικο πεδιο στον 
χειρουργο κατα την διουρηθρικη επεμβαση.Na mhn paroysiazoyn 
aimolytikh drash.Να αναστελουν τον σχηματισμο θρομβων .Να εχουν 
διουρητικη δραση. Να μην προκαλόυναυξηση της σταθμης του αζωτου 
στο αιμα και των οξαλικων στα ουρα. ΒΤ 1450 

106 

Επιστόμια Πώματα συνδετικά – ασφαλείας καθετήρων και γραμμών 
ενδοφλέβιας χορήγησης με μία πλευρά βιδωτή luer lock, να 
εφαρμόζουν σε κάθε αντίστοιχη συσκευή και από την άλλη να έχουν 
θηλυκό luer lock  ΤΕΜΑΧΙΑ 49000 

107 

Επιστόμια Πώματα συνδετικά – ασφαλείας καθετήρων και γραμμών 
ενδοφλέβιας χορήγησης με μία πλευρά βιδωτή luer lock, να 
εφαρμόζουν σε κάθε αντίστοιχη συσκευή και από την άλλη να έχουν 
θηλυκό luer lock με μεμβράνη κατάλληλα για χορήγηση φαρμάκων, 
αίματος ή αιμοληψία χωρίς την χρήση βελόνας. Να είναι αντιμικροβιακά 
για αποφυγή λοιμώξεων με χρωματικό κώδικα για αρτηρία και φλέβα. ΤΕΜΑΧΙΑ 800 

108 
Σύστημα προστασίας κάλυμμα για 3way για προστασία από 
ενδονοσοκομειακες λοιμώξεις ΤΕΜΑΧΙΑ 3 

109 Ρύγχη αναρρόφησης με λάστιχο πλήρες σετ ΤΕΜΑΧΙΑ 240 
110 Ρύγχη για βαριούχο υποκλισμό  ΤΕΜΑΧΙΑ 12 
111 Ρύγχη υποκλισμού  ΤΕΜΑΧΙΑ 12 

112 

Υλικό έγχυσης Microplastique  και σύριγγες προωθησης ΕΖ gel για 
αντιμετώπιση ακράτειας ούρων από προσπάθεια και κυστεονεφρικής 
παλινδρόμησης ΤΕΜΑΧΙΑ 2 

113 

Σετ υπερηβικής παρακέντησης κύστεως με διαχωριζόμενη βελόνη 
κενωτικής παρακεντήσεως Trocar  που να έχει τη δυνατότητα να 
τοποθετηθεί καθετήρας τύπου Foley με μπαλόνι μεγέθους 10ch - 16ch ΤΕΜΑΧΙΑ 15 

114 Σετ κοπής ραμμάτων  ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
115 Σετ ραφής ραμμάτων  ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
116 ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 650 
117 ΣΕΤ  ΥΠΕΡΙΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ  ΚΥΣΤΗΣ 14-18G ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
118 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 120 

119 
ΡΥΓΧΟΣ ΒΑΡΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 

120 
 ΣΑΚΟΣ ΒΑΡΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
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121  ΠΟΥΑΡ ΑΕΡΟΣ ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
122 ΠΟΥΑΡ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 

123 

Συσκευή για διευκόλυνση αποβολής πνευμονικών εγκρίσεων εκλύσεως 
βήχα (τύπου acapella) για αρρώστους με χαμηλή εκπνευστική ροη 
(^15LPM) ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

124 

Σύστημα εισπνοής αερολύματος (ΜDI) που να παρεμβάλετε στο 
κύκλωμα για αναπνευστήρα αρρώστου που βρίσκετε υπό μηχανικό 
αερισμό σε μορφή «Τ» και αεροθάλαμο για χορήγηση εισπνεόμενων 
φαρμάκων ΤΕΜΑΧΙΑ 100 

125 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΥ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
126 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 120 
127 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 6 
128 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 24 
129 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
130 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
131 ΠΟΥΑΡ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 24 
132 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 12 
133 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 6 
134 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 2600 
135 ΣΑΜΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΌΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 23 
136 ΘΗΛΑΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
137 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ        ΤΕΜΑΧΙΑ 200 
138 ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 

139 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤ.12CM X 8CM ΠΕΡΙΠΟΥ 
Να έχει ουδέτερο ph 5,5 να περιέχει αντισηπτικό Μ.Χ.( όχι 
αποστειρωμένο) 
( απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
  
  1400 

140 ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
141 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5000 
142 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 
143 ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
144 ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
145 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 
146 ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ μ.Χ. ΤΕΜΑΧΙΑ 300 
147 ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 750 ΤΕΜΑΧΙΑ 750 
148 ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

149 
ΛΑΒΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

150 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ S-M-L ΤΕΜΑΧΙΑ 4100 
151 ΘΗΚΑΡΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
152 ΒΑΛΒΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1500 

153 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 100% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΙΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 45 

154 ΣΤΥΛΕΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 
155 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1600 
156 ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 600 
157 ΑΣΚΟΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 0,5 L ΑΠΛΟΙ ΠΑΙΔ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
158 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΟΡΗΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ 12 ΩΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 500 

159 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ 8 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΡΟΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

  ΣΥΝΟΛΟ   303425 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’:ΣΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1.205,69€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 60,25€ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
  
  
  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α. ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ     
1 Βάσεις κολοστομίας επίπεδες εύκαμπτες με δερματοπροστευτικά  

κολλητικά,  υποαλλεργικές  με δυνατότητα   ανοίγματος στομίου  ή 
ετοίμων ανοιγμάτων  διαφόρων διαμετρημάτων    που να 
προσκολλώνται  στερεά   επί του δέρματος και θα πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη για ζώνες στήριξης που να συνδυάζονται με τους 
αντίστοιχους σάκους ή  ουροσυλέκτες  ουρητηροστομιών  και 
με σύστημα κουμπώματος    

 Διαστάσεις για βάσεις    
1.1     προς κοπή έως   60μμ περίπου ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
1.2      προς κοπή έως 100μμ περίπου ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
2 Σάκοι κολοστομίας αυτοκόλλητοι, να συνδυάζονται με το κούμπωμα 

των ανωτέρω βάσεων     
 Διαστάσεις για σάκους    

2.1    προς κοπή έως   60μμ περίπου ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
2.2     προς κοπή έως 100μμ περίπου ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
3 Σάκοι ειλοστομίας αυτοκόλλητοι, 100μμ περίπου ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
Β. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΥΡΩΝ    
1 Βάσεις  ουρητηροστομίας επίπεδες εύκαμπτες με 

δερματοπροστευτικά  κολλητικά,  υποαλλεργικές  με δυνατότητα   
ανοίγματος στομίου  ή ετοίμων ανοιγμάτων  διαφόρων διαμετρημάτων   
που να προσκολλώνται  στερεά   επί του δέρματος και θα πρέπει να 
υπάρχει πρόβλεψη  για ζώνες στήριξης που να συνδυάζονται 
με τους αντίστοιχους σάκους ή  ουροσυλέκτες  
ουρητηροστομιών     

 Διαστάσεις για βάσεις:   5 
1.1    προς κοπή έως   60μμ περίπου ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
1.2                                      προς κοπή έως 100μμ περίπου ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
2 Σάκοι ουρητηροστομίας μετεγχειρητικής χρήσης, που να 

συνδυάζονται με τις ανωτέρω  αντίστοιχες βάσεις , να έχουν 
αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα, βαλβίδα αντεπιστροφής ούρων, 
να είναι πρακτικός , διακριτικός και φιλικός προς τον ασθενή 
έτσι ώστε να του  εξασφαλίζει μία αξιοπρεπή διαβίωση , με 
εύκαμπτή έξοδο για άδειασμα και σύνδεση με οποιονδήποτε 
ουροσυλλέκτη.    

 Διαστάσεις για σάκους   5 
2.1 προς κοπή έως   60μμ περίπου ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
2.2 .προς κοπή έως   100μμ περίπου ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
3 Ζώνες στήριξης σάκων και βάσεων ελαστικές  ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
 ρυθμιζόμενου μήκους        
Γ. ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ    
1 Αποστειρωμένη κρέμα για θεραπεία των ερεθισμών ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
 γύρω από την στομία με οξείδιο του ψευδαργύρου     
 και καράγια χωρίς νερό.     
  ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ   220 
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Οι  συμμετέχοντες  , για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών, δύνανται να 
προσκομίσουν δωρεάν δείγματα . Τα δείγματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει 
ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή καθώς και τον Α/Α του είδους ως ορίζεται στη 
διακήρυξη. Επίσης είναι  και στην διακριτική ευχέρεια  της   επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού  να   ζητήσει  δείγματα . 
 
 
 
Τα προσφερόμενα είδη θα δοθούν με τον αύξ. αριθμό και την κατά ονομασία των ειδών της κατάστασης και 
στην ελληνική –λατινική γλώσσα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                                                                             ΛΑΟΥΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Για την ακρίβεια 

Η Πρ/νη Τμ.Γραμματείας 

 

 

 

Β.2.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Ο Πίνακας Συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή και θα συμπεριλαμβάνεται στο τέλος 
της Τεχνικής Προσφοράς. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Α/Α ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Σ ΕΚΑΣΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΟΠΩΣ  ΑΥΤΕΣ 
ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤ
ΑΙ  ΠΙΟ ΠΑΝΩ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝ Η 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΠΛΗΡΟΙ 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ 
Η ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ  

 
ΑΝ Η 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΕΙΝΑΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ  
ΤΗΝ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ 
Η ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕ
Ι  

 
ΑΝ Η 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ 
Η ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ  

 
ΕΑΝ 

ΚΑΠΟΙΟ ΕΙΔΟΣ 
ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ 
Η ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

 
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  
 Είδος 

Διακήρυξης  
Το προσφερόμενο είδος 

του κατασκευαστικού οίκου 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

……. 
Τεχνική  

Προσφορά  
Σελ…. 
…Παρ…… 
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Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή. 

Στη στήλη « Παραπομπή» θα καταγραφεί σαφής παραπομπή στην τεχνική προσφορά, στο παράρτημα  

τεχνικής προσφοράς, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή  ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του 

είδους κ.λ.π. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι το δυνατόν συγκεκριμένες 

(π.χ. τεχνική προσφορά, σελ. ….. παραγρ. ………)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
ΟνομασίαΤράπεζας:______________________________________________________ 
Κατάστημα:______________________________________________ (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) 
____________________________  
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 
 
Προς 
 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53- ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
Τ.Κ.20100 
     

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ. 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … 
ΤΚ………..,]  
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….….... 
οδός............................. 

αριθμός...............
.. ΤΚ………………

β)……….…. 
οδός............................. 

αριθμός...............
.. ΤΚ………………

γ)………….. 
οδός............................. 

αριθμός...............
.. ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
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ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] 
 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
….…………. για προμήθεια …………………. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με 
αριθμό...................Διακήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή 
[σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε 
μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας] 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 
Κατάστημα:______________________________________________ (Δ/νση 
οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 
 
Προς 
 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53- ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
Τ.Κ.20100 
     

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 
Αριθμός….Τ.Κ. ……] 
ή 
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) 
……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. 
………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 
 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... 
που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….»  
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

 
Φ.Π.Α.

ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ 
ΜΕ  
Φ.Π.Α. 

         
         
         
         
 ΣΥΝΟΛΟ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. ……. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ...... 
 
Στη Κόρινθο σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 
 
Αφενός 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου που εδρεύει στην Κόρινθο Λ.Αθηνών 53 – Τ.Κ.20100, και εκπροσωπείται 
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Διοικητή  …………………..………, και το οποίο στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 
και αφετέρου 
 
Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην Αθήνα …………………….. *, έχει  
αριθμό φορολογικού 
μητρώου 

................., υπάγεται στη 
ΔΟΥ............ 

και εκπροσωπείται νόμιμα 
από

τον κο …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το 
............. 

και η 
οποία στο

εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως « ο 
Προμηθευτής »,   

 Λαμβάνοντας υπόψη :   
 
1) Την υπ. αριθ.72/2013   διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια «Ιατρικών προμηθειών» 
(Σάκων πλαστικών ειδικής χρήσεως,Σωλήνων νοσοκομειακής χρήσεως,Υγειονομικού υλικού 
διάφορου,Χειρουργικών ειδών και εργαλείων Μ.Χ.)  
2) Την από …………….. και με αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του προμηθευτή, που 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.  
3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή 
 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ  
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) 
ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με 
υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 
 
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή  
Παραλαβής του υλικού  στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της Προμήθειας. 
 
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 
εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 
τηλεομοιοτυπιών. 
 
Προμήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
 
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 
 
Επιτροπή Παραλαβής της Προμήθειας : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, 

με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης,  του υπό ανάθεση  

υλικού και την παραλαβή αυτού (τμηματική – οριστική). 
 
Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα 



 - 62 - 

 62

Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
 
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται 
από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η 
τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της 
πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 
Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση 

της Προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 
 
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και 

όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 

Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή. 
 
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό τίμημα για την υλοποίηση της Προμήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «Ιατρικών προμηθειών» (Σάκων 
πλαστικών ειδικής χρήσεως,Σωλήνων νοσοκομειακής χρήσεως,Υγειονομικού υλικού 
διάφορου,Χειρουργικών ειδών και εργαλείων Μ.Χ.)Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της από…………………….. διακήρυξης και την 
υπ’αριθμ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα πιο κάτω είδη: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος και με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
1.Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου που ορίζονται από την περιγραφή της 
προμήθειας (Μέρος Β΄ της παρούσας).  
2. Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και   
παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής . 
3. Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.   
και  με την υποχρέωση παράδοσης υλικών εντός   δέκα εργάσιμων  (10) ημερών από την επομένη της υπο-
γραφής της σύμβασης.  
4. Για παραγγελίες που δόθηκαν το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη ημερομηνία λήξης της 
σύμβασης ή του τυχόν χρόνου παράτασης αυτής και δεν εκτελέστηκαν, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του Νοσοκομείου να παραλάβει ή όχι τα είδη που παρήγγειλε. Στην περίπτωση αυτή, η προμήθεια των ειδών 
εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
5. Τα ζητούμενα υλικά πρέπει να παραδίδονται το αργότερο μέσα σε σαράντα οκτώ  (48) ώρες  από την 
διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή σε εργάσιμες ημέρες και ώρες  
πλην εξαιρετικών  περιπτώσεων  όπου για κάποιους λόγους μπορεί να προκύψουν  έκτακτες  ανάγκες .  
Τα υλικά που αναφέρονται  στην παραγγελία   σε περίπτωση  επείγουσας φύσεως  ή  έκτακτης  ανάγκης, 
πρέπει  να παραδίδονται  εντός  είκοσι τεσσάρων (24) ωρών   έπειτα από  τηλεφωνική  επικοινωνία.  
6. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, κατόπιν  γραπτών 
παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος και σύμφωνα με τα 
χρονικά όρια που θα αναφέρονται στην προσφορά και στη σύμβαση, στην  αποθήκη του Νοσοκομείου. 
7. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο πάνω, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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8. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις  του ΠΔ 118/07.  
9. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της δειγματοληψίας από την επιτροπή παραλαβής καθ΄ όλη της 
διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07. 
10. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό 
της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των υλικών του Νοσοκομείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/ 
και τη σύμβαση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό της καταχωρηθείσας προσφοράς του.  
11.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να 
παρατείνεται μέχρι τι ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι 
μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , να 
παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. 
 
12.Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή ,εάν λήξη 
ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , χωρίς να παραδοθεί το υλικό ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων των άρθρων 35 και 36 της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
13.Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 

επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
          Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης μέρους του υλικού  ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 
τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Προμηθευτή επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω:  

• Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα υλικά δεν παραδοθούν σύμφωνα με 
τους συμβατικούς όρους, τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος  που καθυστερούν.   

• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.  

• Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή  αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007.   

• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με 
Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.   

• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Προμηθευτή.   

• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες 
μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για 
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Προμηθευτή επιπλέον των ρητρών 
λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.  
 
ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας θα πραγματοποιείται ως εξής:  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 
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διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
 
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο 
του Προμηθευτή  θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και 
σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 
Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
ενδεικτικά: 

• Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50% 

• Επί του  πιο πάνω ποσού επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 
20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

• Του προβλεπόμενου από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

• Ποσοστού 2% άρθρο 3 Ν.3580/07 

•       Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,10% 
              Επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
              Δημοσίων Συμβάσεων     επιβάλλεται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% 
              (πλέον 20% εισφοράς  υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού)  

• Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή επιβάρυνση  

• Τα έξοδα  της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής  κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό  
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού ……………………..  
ευρώ (………………. €) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα 
της Διακήρυξης. 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί  και θα επιστραφεί μετά την λήξη του συμβατικού 
χρόνου, την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση 
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό 
Προμηθειών Δημοσίου.  
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση 
προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου 
της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη 
κατάπτωση.  
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
εκτέλεση της προμήθειας.  
 
2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την 
προμήθεια, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.  
 
3. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της.  
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4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
 
5. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να  παραδώσει το υλικό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στα σχετικά άρθρα της παρούσας.  
 
6. Ο Προμηθευτής  εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. 
7. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 

θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

8. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή  να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα σύμβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
 
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή 
τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας 
με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών 
Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως 
παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την 
αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία 
έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση 
των οποίων έχει ανασταλεί.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά από 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη 
περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για την προμήθεια , που έχει εκτελέσει μέχρι του 
χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των 
παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς 
παραληφθούν.  
 
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της 

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 
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Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθούν τα υλικά, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού 
τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από …………………….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από 
…………………….. κατατεθείσα προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας 
σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών 
τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:  
α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου  
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του Προμηθευτή 
 
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 

αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, 

εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 
 
Αντίκλητος του Προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα 
Αρχή προς τον Προμηθευτή ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος  
………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. 
 
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή θα γίνεται ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση αυτή ή με φαξ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Ο Προμηθευτής   και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση 
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. 
 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

Κορίνθου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 
 
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί 
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα 
για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο. 
 
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε  τέσσερα όμοια πρωτότυπα, ένα  από τα οποία έλαβε ο 
Προμηθευτής. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                                                   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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